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1. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF REGION
HOVEDSTADENS HANDLINGSPLAN FOR FN’S VERDENSMÅL
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet godkendte den 19. juni 2018 oplæg til procesplan for at udarbejde Region Hovedstadens
handlingsplan for FN's verdensmål.
Den 30. og 31. oktober samt 13. november 2018 drøftede de stående udvalg og forretningsudvalget en
kortlægning af regionens nuværende bidrag til at realisere verdensmålene, samt tilkendegav ønsker om
fokusområder for regionens fremadrettede indsats.
På baggrund af de politiske drøftelser og ønsker udarbejdede administrationen forslag til fremadrettede
indsatser til handlingsplanen, som blev drøftet den 25. og 26. februar samt den 5. marts 2019 i de
stående udvalg og forretningsudvalget.
Den 12. marts 2019 godkendte regionsrådet rammen for handlingsplanen for FN's verdensmål.
Administrationen har nu udarbejdet forslag til selve handlingsplanen, som med denne sag forelægges alle
stående udvalg til anbefaling over for forretningsudvalget og regionsrådet.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at miljø- og klimaudvalget over for forretningsudvalget og regionsrådet
anbefaler:


at godkende forslag til Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York de 17
verdensmål: En hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden.
Der er 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande. For at opnå målene
skal alle yde deres del; lige fra regeringer, regioner, kommuner til erhvervsliv og civilsamfund.
Handlingsplanen
Regionens handlingsplan for FN's verdensmål (se bilag 1) indeholder indsatser, som er relateret til
Region Hovedstaden som organisation og myndighed. Indsatser relateret til den regionale
udvikling forankres i den kommende regionale udviklingsstrategi, som kører en særskilt politisk proces.
Handlingsplanen er et overbliksdokument over de væsentligste indsatser, der kan bidrage til at
realisere verdensmålene. Indsatserne vil være forankret i eksisterende politikker, strategier og planer. Når
nye relevante politikker, strategier og planer skal vedtages og eksisterende skal evalueres, opdateres mv.,
så skal disse vurderes i forhold til verdensmålene og være forpligtet til at indeholde mål, som
minimum rækker frem mod 2030, da det er årstallet, hvor verdensmålene skal være realiseret.
Det unikke ved verdensmålene er, at de afspejler, at verden er kompleks. Vi står overfor udfordringer,
som kun kan håndteres ved at nedbryde de traditionelle silo-tænkninger og at agere helhedsorienteret.
Verdensmålene taler derfor direkte ind i regionens værdi om helhedssyn og er den bærende værdi for
handlingsplanen.
Handlingsplanen for FN's verdensmål skal bidrage til at sikre, at hovedstadsregionen har et
sammenhængende sundhedsvæsen på et internationalt topniveau, og samtidig er en grøn og innovativ
metropol med bæredygtig vækst og høj livskvalitet. Handlingsplanen rummer både fortællingen om det,
Region Hovedstaden allerede gør, og er løftestang for nye indsatser, som bidrager yderligere til
verdensmålene.
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Handlingsplanen sætter særligt fokus på tre af verdensmålene med fortællinger og synliggørelse af, hvor
det er regionen især vil løfte udviklingen, så det giver en væsentlig betydning for regionens bidrag til
verdensmålene. Indsatserne indenfor de tre verdensmål vil dog samtidig bidrage til en række af de øvrige
verdensmål. Regionen kan ikke løfte ét verdensmål uden at se på det i sammenhæng med de andre.
De tre verdensmål som handlingsplanen sætter særligt fokus på er verdensmål 3 (sundhed og trivsel), 11
(bæredygtige byer og lokalsamfund) og 12 (ansvarligt forbrug og produktion). Og mange af indsatserne
vil blive løftet i partnerskaber (verdensmål 17). De konkrete indsatser under de tre udvalgte verdensmål
udfoldes yderligere i udkast til handlingsplanen (bilag 1).
Finansiering af de fremadrettede indsatser
Forslag til indsatser i handlingsplanen er fokuseret omkring væsentlige indsatser, som peger op mod
verdensmålene, og hvor der kan være stor effekt af at øge ambitionsniveauet. Det gælder for alle forslag
til indsatser, at de enten adresserer eksisterende målsætninger, som kræver en styrket indsats, eller
igangværende indsatser, hvor det kan være oplagt at styrke eller opskalere målsætningen. Flere af
forslagene til fremadrettede indsatser vil kræve yderligere ressourcer for at kunne realiseres.
Regionsrådet har den 12. marts 2019 godkendt, at de fremadrettede indsatser, bliver en del af udvalgenes
indspil til de årlige budgetprocesser. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at handlingsplanens
mål er 2030 og der vil således ikke være behov for at igangsætte alt i 2020. Samtidig godkendte
regionsrådet, at de budgetforslag som sendes videre fra udvalg til budgetforhandling og bevillingssager
fremadrettet skal vurderes i forhold til verdensmålene.
Hvilke indsatser, der konkret igangsættes, vil således bero på de enkelte udvalgs prioritering i forbindelse
med budgetprocesserne. Når indsatserne løftes ind i budgetprocesserne, vil der være behov for en
yderligere administrativ kvalificering af indsatserne. Handlingsplanens succes vil derfor være afhængig af,
at der afsættes ressourcer til indsatserne i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål.
RISIKOVURDERING
Flere af de fremadrettede indsatser er afhængige af, at der bliver afsat yderligere ressourcer, for at de kan
realiseres. Hvis ikke det lykkes at afsætte ressourcerne til indsatserne i forbindelse med de årlige
budgetprocesser kan handlingsplanen ikke føres ud i livet. Det vil derfor kræve, at indsatserne løftes ind i
budgetprocessen for 2020 og videre frem.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Administrationen planlægger en intern og ekstern kommunikationsindsats, se bilag 2.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen behandles parallelt i alle stående udvalg den 23. og 24. april 2019, i forretningsudvalget den 7. maj
2019 og i regionsrådet den 14. maj 2019.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
17037044

BILAGSFORTEGNELSE
1. Forslag til Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål
2. Kommunikation i forbindelse med Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål
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2. ORIENTERINGSSAG: OPSAMLING PÅ DRØFTELSER I STÅENDE
UDVALG OM FREMADRETTEDE INDSATSER I HANDLINGSPLAN
FOR FN'S VERDENSMÅL
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet godkendte den 19. juni 2018 oplæg til procesplan for at udarbejde Region Hovedstadens
handlingsplan for FN's verdensmål.
Den 30. og 31. oktober samt 13. november 2018 drøftede alle udvalg en kortlægning af regionens
nuværende bidrag til at realisere verdensmålene, samt tilkendegav ønsker om fokusområder for regionens
fremadrettede indsats.
På baggrund af drøftelserne udarbejdede administrationen en række forslag til fremadrettede indsatser til
handlingsplanen for FN's verdensmål. Den 25. og 26. februar samt 5. marts 2019 blev disse forslag
drøftet og prioriteret i alle stående udvalg og forretningsudvalget.
Administrationen har samlet op på drøftelserne, som hermed forelægges til orientering.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor miljø- og klimaudvalget:


at opsamling på drøftelserne i de stående udvalg om fremadrettet indsatser i handleplan for FN's
verdensmål tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og klimaudvalgets beslutning 19. marts 2019:
Pga. aflyst møde i miljø- og klimaudvalget den 19. marts 2019 blev sagen udskudt.
SAGSFREMSTILLING
I september 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande den nye 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. En
dagsorden, som består af 17 verdensmål og 169 delmål. Målene fokuserer på de mange udfordringer,
som eksisterer globalt, og som skal løses inden 2030.
Regionsrådet godkendte den 19. juni 2018, at der skal udarbejdes en handlingsplan for FN's verdensmål,
der fokuserer på, hvordan Region Hovedstaden kan fremme og løfte udviklingen frem mod 2030.
Administrationen har udarbejdet en række forslag til fremadrettede indsatser, som kan indgå i regionens
handlingsplan for FN's verdensmål (se bilag 1).
De stående udvalgs drøftelser
Den 25. og 26. februar samt 5. marts 2019 er der i alle stående udvalg inklusiv forretningsudvalget
gennemført drøftelser af administationens forslag til fremadrettede indsats.
Der var generelt positiv opbakning til alle de foreslåede indsatser og ingen udvalg nærede ønske om, at et
eller flere af de forslåede indsatser skulle udgå.
På møderne den 26. februar 2019 i både miljø- og klimaudvalget og trafikudvalget fremkom et ønske om
at få tilføjet, at der på sigt vil blive arbejdet på en omstilling af lokalbanetog mod en mere miljøvenlig
driftsform, således at det ikke kun er en grøn omstilling af busdriften, der er i fokus i den regionale
kollektive trafik.
Næste skridt i processen for udarbejdelse af Region Hovedstadens handlingsplan for FN's
verdensmål
På baggrund af udvalgenes drøftelse og prioriteringer vil den endelige handlingsplan blive udarbejdet og
forelagt til godkendelse i alle udvalg og regionsrådet i april og maj 2019, se procesplan i bilag 2. Der vil
for en række fremadrettede indsatser være behov for yderligere ressourcer til at gennemføre
indsatserne. Dette vil skulle løftes ind i budgetprocessen fremadrettet, og vil skulle indgå i de almindelige
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budgetforhandlinger på lige fod med øvrige forslag.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen er udvalget orienteret om drøftelserne i de stående udvalg om de
fremdarettede indsatser til handlingsplan for FN's verdensmål.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici. Flere af de fremadrettede indsatser er
afhængige af, at der bliver afsat yderligere ressourcer, for at de kan realiseres. Hvis ikke det lykkes at
afsætte ressourcerne til indsatserne kan handlingsplanen ikke føres ud i livet. Det vil derfor kræve, at
indsatserne løftes ind i budgetprocessen for 2020 og senere.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Administrationen planlægger en intern og ekstern kommunikationsindsats, når den endelige handlingsplan
for FN's verdensmål er vedtaget.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges miljø- og klimaudvalget den 19. marts 2019
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
17037044

BILAGSFORTEGNELSE
1. Forslag til fremadrettede indsatser til handlingsplan for FN's verdensmål
2. Proces for handlingsplan for FN's verdensmål
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3. BESLUTNINGSSAG: ENERGIEFFEKTIVISERING (ESCO) KORTLÆGNING AF RENTABLE PROJEKTER
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Næste led i energieffektiviseringen af regionens bygningsmasse er en detaljeret kortlægning med
identifikation af relevante energiprojekter, som med en forholdsvis kort tilbagebetalingstid kan bidrage til
regionens målsætning om reduktion af CO2 – udledningen.
Kortlægningen, som kræver ekstern rådgiverbistand med særlig ekspertise, anslås at koste 30 mio. kr.
Heraf finansieres 10 mio. kr. af EU-midler, mens de resterende 20 mio. kr.i henhold til 1. økonomirapport
mellemfinansieres af det råderum i 2019, som dispositionerne i 2018 vedr. fremrykket medicinindkøb
m.v. har frigivet.
På baggrund af kortlægningen foretages en analyse af, hvilke konkrete projekter, som bør gennemføres.
Der forventes i perioden 2021 – 2025 gennemført energieffektiviseringsprojekter for op til 1 mia. kr.
Projekterne kan lånefinansieres via Kommuneleasing med tilbagebetaling af de sparede energiudgifter.
Der forelægges til efteråret mødesag med indstilling om principper for prioritering af projekterne i forhold
til CO2reduktion, tilbagebetalingstid mv.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at miljø- og klimaudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet
anbefaler:
1. at der gennemføres en kortlægning, analyse og projektering af relevante
energieffektiviseringsprojekter, og
2. at energieffektiviseringsprojekter gennemføres efter et tilpasset ESCO-koncept 3.0, som beskrevet i
mødesagen.
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler:
3. at der meddeles bevilling med 30 mio. kr. til kortlægning, analyse og projektering,
4. at der meddeles indtægtsbevilling med 10 mio. kr. fra EU's ELENA midler, idet den resterende
udgift på 20 mio. kr. i henhold til regionsrådets godkendelse den 9. april 2019 af 1.
økonomirapport mellemfinansieres af det råderum i 2019, som dispositionerne i 2018 vedr.
fremrykket medicinindkøb har frigivet, og således at udgiften endeligt finansieres af
energibesparelser.
POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Regionens strategi om "Region Hovedstaden som en grøn og innovativ metropol" har CO2-udledning
som kongeindikator. Som et led i indsatsområdet Grøn Drift og Udvikling (GDU) godkendte
regionsrådet i september 2015, at ESCO-samarbejder anvendes som centralt virkemiddel til at realisere
målsætningerne i Energiplan 2025, og at egnede ESCO-samarbejder enkeltvis forelægges miljø- og
klimaudvalget, forretningsudvalget og regionsrådet til godkendelse.
En realisering af regionens Energiplan 2025 indebærer en systematisk energieffektivisering af regionens
bygninger. ESCO-energieffektiviseringen er desuden et centralt element i renoveringsplanen, hvor en
række nedslidte tekniske anlæg overalt i bygningsmassen forudsættes udskiftet gennem en ESCO-model
til nye og mere energirigtige løsninger.
Regionens samlede bygningsmasse udgør 1,8 mio. m2. Heraf har en indledende screening udpeget 1,2
mio. m2 som potentielt relevante for energieffektivisering. Samlet set forventes der på det nuværende
grundlag
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En investeringssum på op til 1 mia. kr.
En energibesparelse på 61.000 Mwh (Megawatttimer)/år – svarende til en reduktion på op mod 18
% i forhold til 2013
En CO2 -reduktion på 12.000 ton/år - i forhold til 2013

Projektets faser
Kortlægningsopgaven har været i EU-udbud. Efter prækvalifikation udbydes 3 kortlægningsprojekter
med hver sin bygningsportefølje blandt de prækvalificerede. Et firma kan ikke vinde mere end ét
kortlægningsprojekt. På baggrund af kortlægningen gennemfører rådgiverne en analyse af de projekter,
som har det største potentiale. Til brug for udvælgelsen af de projekter, som der arbejdes videre
med, vurderes projekterne ud fra en række delkriterier, såsom






Nedbringelse af regionens CO2 udledning
Energispare-effekt i kroner – og dermed tilbagebetalingstid
Bidrag til og sammenhæng med renoveringsplanens ombygningsprojekter
Driftsforbedringer
Indeklimaforbedringer m.m.

Til brug for udvælgelsesprocessen forelægges i efteråret model for den indbyrdes vægtning af
delkriterierne - og dermed prioritering af projekterne - til politisk godkendelse. De valgte projekter
gennemarbejdes og projekteres, så de kan sendes i udbud. Projekterne udbydes i projektpakker i 4'
kvartal af 2020. Udførelsen er planlagt til perioden 2021 - 2025. Der udføres løbende performancetests,
når de enkelte projekter er gennemført.
ESCO-modellen
Den klassiske ESCO-model (ESCO står for Energy Saving Company) går ud på, at et privat firma
gennemfører en energieffektivisering, afholder udgiften og får sin betaling, inkl. forrentning, i takt med at
energibesparelser opnås. Realiseres de forventede besparelser ikke i det forudsatte omfang, må
virksomheden bære tabet. Når det konkrete projekt er tilbagebetalt, efter fx 4 år, udgør besparelsen en
varig udgiftsreduktion for bygningsejeren.
Denne model kan være velegnet, hvor der er tale om bygninger (fx en svømmehal) med et relativt
konstant energiforbrug. Her er det forholdsvis nemt at beregne den konkrete besparelse, korrigeret for
gennemsnitlige udsving i udendørs temperatur og benyttelsesomfang. Modellen er imdilertid ikke egnet til
hospitaler med virksomhed i døgndrift, løbende udskiftning af energikrævende udstyr og hyppige
renoverings- og ombygningsarbejder.
Administrationen foreslår derfor, jf. vedlagte notat (bilag1), at regionen vælger et tilpasset ESCOkoncept, hvor der hovedsageligt opereres med en selvstændig rådgiverdel og en selvstændig
udførelsesdel, svarende til det normale forløb i andre byggesager, hvor projektering og udførelse
gennemføres hver for sig. Modellen indebærer også, at entreprenøren ikke finansierer udgiften, som i
stedet lånefinansieres gennem KommuneLeasing. Regionen opnår dermed den økonomiske gevinst ved
besparelsen, allerede når arbejderne er udført. Regionen har tidligere i et ESCO-projekt på Hvidovre
Hospital valgt en tilpasset model, hvor udgiften lånefinansieres hos Kommuneleasing med betaling af
leasingafgiften gennem energibesparelser.
Økonomi
Udførelsen af energieffektiviseringsprojekter efter ESCO-modellen er i princippet selvfinansierende, da
udgifterne finansieres af de opnåede energibesparelser. Udgiften belaster ikke regionens anlægsramme,
da projekterne efter lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres.
Udgifterne til bygherrerådgivning, kortlægning, analyse og projektering på 30 mio. kr. kan ikke
lånefinansieres. EU yder imidlertid via ELENA projektet tilskud til teknisk bistand i forbindelse med bl.a.
energieffektivitet. ELENA-støtten til kortlægningsdelen er beregnet til 10 mio. kr. Den resterende udgift
på 20 mio. kr. var oprindelig forudsat finansieret gennem aftalen mellem regeringen og energiselskaberne
om, at selskaberne skal bidrage til CO2 reduktionen ved at købe besparelser hos de store forbrugere.
Denne aftale udløber med udgangen af 2020, og da der først realiseres besparelser fra 2021, kan udgiften
ikke finansieres ad denne vej. Regionsrådet har ved godkendelsen af 1. økonomirapport bevilget de 20
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mio. kr. som mellemfinansiering, idet udgiften endeligt afholdes af de opnåede energibesparelser.
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har i 2018 bevilget tilskud på 23 mio. kr. til projektet med en
egenfinansiering på 2,5 mio. kr. Bevillingen disponeres til regionens egen projektorganisation og
til bygherrerådgivning i gennemførelsesfasen.
Videre proces
Til efteråret forelægges sag om valg af principper for prioritering af projekterne. De udvalgte projekter
forventes udbudt i pakker af passende størrelser i forhold til, hvad markedssituationen tilsiger. Inden
udbud af projektpakker forelægges indstilling om bevilling og låneoptagelse til politisk godkendelse i
miljø- og klimaudvalget, forretningsudvalget og regionsrådet. Når projekterne er gennemført orienteres
miljø- og klimaudvalget om resultatet af performancetests.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer, at kortlægnings-, analyse- og projekteringsfasen af
energieffektiviseringsprojektet kan gennemføres som næste led i arbejdet med at nå målet i regionens
energiplan om en reduktion af CO2-udledningen med 60 % i 2025. Det er fortsat administrationens
vurdering, at energieffektiviseringsprojektet kan levere 90 % af den samlede CO2reduktion.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Udgiften til kortlægnings- og analysedelen på 30 mio. kr. indstilles finansieret ved forbrug af 10 mio. kr.
af tilskuddet fra ELENA, mens de resterende 20 mio. kr. i henhold til 1.
økonomirapport mellemfinansieres af det råderum i 2019, som dispositionerne i 2018 vedr. fremrykket
medicinindkøb m.v. har frigivet. Mellemfinansieringen tilbagebetales budgetmæssigt over 3 år via de
energibesparelser, der realiseres efter 2021, udover den ordinære afvikling af leasinggæld for
entrepriseudgifter i ESCO-projektet. Der tages højde for tilbagebetalingen i forbindelse med
budgetteringen for 2022.
Investeringssummen til de konkrete projekter, der besluttes senere, kan finansieres gennem
Kommuneleasing. Renter og afdrag på leasingaftaler dækkes af de opnåede energibesparelser.
KOMMUNIKATION
Der er for kortlægningsfasen ikke planlagt særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges miljø og klimaudvalget den 23. april 2019, forretningsudvalget den 7. maj 2019 og
regionsrådet den 14. maj 2019.
DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen / Søren Helsted
JOURNALNUMMER
18051417

BILAGSFORTEGNELSE
1. Energieffektivisering og ESCO 3.0 konceptet
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4. DRØFTELSESSAG: STYRKET INDSATS FOR
INTERNATIONALISERING PÅ DET REGIONALE
UDVIKLINGSOMRÅDE
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I udkast til Regional Udviklingsstrategi, RUS'en, er internationalisering et af tre centrale værktøjer, der på
tværs af faglige fokusområder skal bane vejen for at nå nye resultater. For at kunne levere regionale
løsninger på internationalt topniveau må vi søge inspiration hos førende, udenlandske aktører, og
samarbejde med dem om at udvikle nye løsninger. Internationalt samarbejde er også en vej til at bidrage
til for eksempel FN's Verdensmål, det er en indgang til internationale finansieringskilder og et muligt
tilbud til vore lokale partnere i hovedstadsområdet om at gå med i forløb, de ikke selv ville kunne løfte.
Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt ikke en klar tilgang til sit internationale arbejde på det
regionale udviklingsområde. I denne sag lægges der derfor op til, at udvalget drøfter ambitioner med og
sætter retning for det videre arbejde med at udfolde den internationale tilgang, som introduceret i den
regionale udviklingsstrategi.
Sagen drøftes parallelt i udvalg for forskning, innovation og uddannelse, miljø- og klimaudvalget og
trafikudvalget.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor miljø- og klimaudvalget:


at udvalget på baggrund af den fremlagte sag drøfter og giver input til Region Hovedstadens
fremadrettede arbejde med internationalisering på det regionale udviklingsområde.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Øget globalisering er én af de megatrends, der historisk og også fremadrettet ændrer præmisserne for
regional vækst og udvikling. Vækst og udvikling er ikke længere indkredset af nationale og administrative
grænser. I stedet drives udviklingen af morgendagens løsninger og banebrydende forskning i dag fremad
i dynamiske og internationale vækstcentre.
Set i international skala er Region Hovedstaden en relativt lille metropolregion. For også i fremtiden at
kunne markere sig på den internationale scene og videreudvikle sine styrkepositioner indenfor jord og
grundvand, mobilitet, sundhed, uddannelse og miljø- og klima er der behov for et større fokus på
internationalisering og grænseoverskridende samarbejde.
Administrationen vurderer derfor, at Region Hovedstaden bør styrke internationaliseringen ift. det
regionale udviklingsområde for i fremtiden at kunne:









få/give inspiration til innovative løsninger på såvel regionale og tværkommunale som globale
udfordringer – fx FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.
udvikle nye løsninger i fællesskab med andre regioner.
få større adgang til (internationale) finansieringskilder.
styrke hovedstadsregionens synlighed og gennemslagskraft både i udlandet, over for staten og over
for regionens interessenter.
påvirke kommende internationale funding-programmer og dagsordener.
etablere sig som knudepunkt, der kan binde lokale parter sammen med internationale, politiske og
faglige miljøer.

Udvalget har på mødet den 19. marts 2019 modtaget et overblik over Region Hovedstadens
eksisterende, internationale indsatser på det regionale udviklingsområde. I det følgende uddybes Region
Hovedstadens muligheder for at arbejde mere internationalt på tre konkrete områder: 1) Greater
Copenhagen EU-office, 2) inden for Interreg-programmet og 3) forslag til, at Region Hovedstaden
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styrker sin internationale profil ved at etablere samarbejder med førende, udenlandske regioner og ved at
indtræde i internationale, politiske og administrative fora.
En styrket, international indsats bør fokuseres på et mindre antal særlige styrkepositioner, der ligger i
kernen af regionens nye rolle indenfor det regionale udviklingsområde. De særlige styrkepositioner
identificeres i forbindelse med udviklingen af Den Regionale Udviklingsstrategi og handlingsplanen.
Internationalt samarbejde på det regionale udviklingsområde
Med ny Lov om Erhvervsfremme, herunder bortfaldet af regionernes udmøntningsopgave af
strukturfondsmidlerne, er der behov for, at Region Hovedstaden styrker internationaliseringen i det
regionale udviklingsarbejde.
Fra tidligere at have bistået eksterne parter i at søge medfinansiering til strategiske indsatser, er der behov
for, at Region Hovedstaden i fremtiden indtager en mere strategisk og aktiv rolle i det internationale
arbejde. Bl.a. ved at agere pro-aktivt og offensivt i projektudvikling og -eksekvering samt i udarbejdelsen
af ansøgninger om projektmidler.
På mødet vil Diana Arsovic Nielsen, direktør i Center for Regional Udvikling, give en uddybet
introduktion af forslaget til at styrke den internationale profil og indsats på det regionale
udviklingsområde. Tillige vil EU-kontorets direktør, Birgitte Wederking, deltage på mødet.
En del af Region Hovedstadens internationale arbejde er indtil nu foregået i regi af hhv. EU-kontoret i
Bruxelles og via EU’s Interreg-programmer.
Region Hovedstadens EU-kontor
EU-kontoret blev etableret i 2014 og har siden da haft til formål at hjælpe regioner, kommuner og
virksomheder med at søge EU-midler, danne netværk og varetage medlemsinteresser.
Den 1. januar 2019 fusionerede Region Hovedstadens og Region Sjællands EU-kontorer til det fælles
Greater Copenhagen EU Office (GCPHEU). Der pågår i skrivende stund en strategiproces for det nye
fælles EU-kontor, hvor medlemmerne, herunder Region Hovedstaden, deltager i arbejdet. Den endelige
strategiproces forventes godkendt i GCPHEUs styregruppe og bestyrelsen i løbet af maj 2019. Region
Hovedstaden bestrider formandsposterne i både styregruppe og bestyrelse.
EU-kontoret har overordnet set haft succes med at hjemtage midler til medlemmerne. Ift. det
fremadrettede arbejde vurderer kontoret imidlertid, at der via øget medlemsengagement i projektudvikling
og -ansøgninger kan hjemtages endnu flere midler. Administrationen vil derfor arbejde målrettet på at
styrke relationen til Bruxelles, så EU-kontorets muligheder og tilbud kan udnyttes optimalt.
EU’s Interreg-programmer
Der findes et stort antal Interreg-programmer i EU/EØS-geografien. De skal fremme samarbejde mellem
aktører fra regioner på tværs af landegrænser. De relevante Interreg-programmer for aktører i Region
Hovedstaden er Interreg Europe, North Sea, Baltic Sea, og Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS) herunder
delprogram for Øresund. EU’s medfinansiering er på 50 pct. i ØKS, og helt op til 85 pct. i fx Europeprogrammet. Region Hovedstadens fokus har især ligget på ØKS (15 regioner fra Sjælland t.o.m. de
sydøstlige regioner i Norge) og i særdeleshed på Øresunds-delprogrammet, der dækker Hovedstaden,
Sjælland og Skåne.
ØKS-programmet støtter projekter inden for Innovation, Grøn økonomi, Transport og Beskæftigelse. I
programperioden 2014-2020 råder ØKS over 960 mio. kr. til EU-medfinansiering. Aktører fra Region
Hovedstaden er blandt de store støttemodtagere (hospitalerne, Københavns Universitet, Danmarks
Tekniske Universitet og Gate 21).
Delprogrammet for Øresund fungerer som et velegnet, finansielt instrument til udvikling af Greater
Copenhagen som én, funktionel metropol, fx det store ESS/Max IV-projekt med et samlet budget på 140
mio.kr., en række transport-projekter samt samarbejder mellem hospitaler og forskningsmiljøer.
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Regionsrådet er repræsenteret i de styrende organer, og regionen kan påtage sig en væsentlig rolle i valg
af indsatsområder og tildelingskriterier i programperioden 2021-2027.
Internationalt regionssamarbejde
Pt. er Region Hovedstaden aktiv i både Greater Copenhagen og STRING (aktører i korridoren fra
Hamborg til Oslo), hvor der samarbejdes tæt og konstruktivt med tilgrænsende eller nærtliggende
regioner.
Region Hovedstaden har også erfaringer at trække på fra formelle samarbejder med Jiangsu Provinsen i
Kina og Commonwealth of Massachusetts i USA.
I øjeblikket er der - på finsk initiativ – sonderinger af interessen for at indlede et tættere, uformelt
samarbejde imellem regionerne omkring Helsinki, Stockholm, Hamborg, Amsterdam samt Region
Hovedstaden.
Derudover er administrationen ved at identificere førende, udenlandske regioner, der vil være interessante
at søge samarbejde med på det regionale udviklingsområde.
Endelig kortlægger administrationen også internationale fora og netværk for regioner, hvor Region
Hovedstaden med fordel kan indtræde og tage en aktiv rolle på politisk og administrativt niveau.
Forslag til styrket internationalisering
Med den intensiverede globalisering og de ændrede, økonomiske forudsætninger for regionens virke på
det regionale udviklingsområde foreslår administrationen, at internationalisering styrkes på dette felt. Både
for at sikre politisk gennemslagskraft nationalt og internationalt og for styrke det økonomiske fundament,
der i fremtiden skal gøre Region Hovedstaden i stand til at drive væksten og udviklingen fremad. Det
foreslås i den forbindelse, at arbejdet med internationalisering fremadrettet kan tage afsæt i følgende tre
principper:
1. International synlighed
» Region Hovedstadens succeshistorier samt styrkepositioner på fx jordforurening, grundvand,
mobilitet og sundhed inden for det regionale udviklingsområde skal synliggøres internationalt.
» Region Hovedstaden skal tilbyde sin ekspertise og knowhow i relevante internationale fora,
netværk og samarbejder.
2. Internationalt udsyn
» Region Hovedstaden skal orientere sig internationalt og trække på erfaringer fra andre
relevante regioner, som regionen kan benytte i udviklingen af nye og innovative løsninger til
gavn for borgere, vækst og velfærd.
3. International interessevaretagelse
» Region Hovedstaden skal styrke den internationale interessevaretagelse for at sikre gode,
fremtidige rammer samt finansiering til regionens opgaver og styrkepositioner.
En styrket international indsats vil kræve politisk prioritering og deltagelse på området. Dette kan bl.a.
betyde:





Politisk deltagelse i internationale netværk og fora.
Politisk deltagelse på inspirationsture/studieture ift. etablering af internationale samarbejder med
relevante regioner og metropoler, og tilsvarende modtage besøg af udenlandske delegationer.
At udvalgspolitikerne vil fungere som ambassadører for regionens internationale arbejde internt og
eksternt.

På baggrund af udvalgets input og drøftelser vil administrationen arbejde videre med at udfolde en
ramme for Region Hovedstadens styrkede internationalisering med ophæng i den regionale
udviklingsstrategi og udvalg for forskning, innovation og uddannelse, som jf. styrelsesvedtægten har
det som politikudviklende opgave at skabe rammer og sætte retningen for internationale samarbejder i
regionen. Øvrige udvalg inddrages, hvor det er relevant for deres fagområder. Administrationen
tilrettelægger en proces for løbende involvering af udvalg i udviklingen af det internationale område.
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KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen drøftes Region Hovedstadens fremadrettede arbejde med
internationalisering på det regionale udviklingsområde.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen behandles parallelt den 23. april 2019 i udvalg for forskning, innovation og uddannelse, miljø- og
klimaudvalget og trafikudvalget.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
19007684
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5. ORIENTERINGSSAG: OVERBLIK OVER AKTUELLE
INTERNATIONALE AKTIVITETER PÅ DET REGIONALE
UDVIKLINGSOMRÅDE
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Udvalgsmedlemmer på det regionale udviklingsområde har efterspurgt en drøftelse af de internationale
samarbejder og aktiviter, som regionen er involveret i på det regionale udviklingsområde, herunder EU's
Interreg-programmer. I første omgang har Center for Regional Udvikling (CRU) udarbejdet følgende,
kortfattede opsamling på de 35 internationale samarbejder, som centret aktuelt deltager i. De er alle
summarisk oplistet i bilaget. Der følges op med internationalisering som temadrøftelse på udvalgsmøder
den 23. april 2019. Temadrøftelserne vil være fremadrettede og handlingsorienterede. Orienteringssagen
og temadrøftelsen til april behandles parallelt på møder i miljø- og klimaudvalget, trafikudvalget og
erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor miljø- og klimaudvalget:


at overblik over aktuelle internationale aktiviteter på det regionale udviklingsområde tages til
efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og klimaudvalgets beslutning 19. marts 2019:
Pga. aflyst møde i miljø- og klimaudvalget den 19. marts 2019 blev sagen udskudt.
SAGSFREMSTILLING
Følgende opsamling giver et kortfattet overblik over de internationale samarbejder og aktiviteter, som
Center for Regional Udvikling (CRU) er direkte involveret i. Den medtager udover de formelle og
fortløbende samarbejder også internationale projekter, hvor centret er involveret med såvel
medfinansiering som medarbejderressourcer. Opsamlingen indeholder ikke eksterne aktørers
internationale aktiviteter, som medfinansieres af regionale bevillinger. Centrale træk ved Center for
Regional Udviklings internationale aktiviteter:
















Mange – mindre – indsatser. Centeret indgår i 35 initiativer. Mange er med begrænsede
medarbejderressourcer (under ½ årsværk i 10 initiativer).
Klart størst er centrets støttefunktion til hospitalerne. 9 årsværk i CRU assisterer de kliniske
forskningsmiljøer med hjemtag af EU- og andre internationale midler.
En del medarbejdere indgår i internationale forløb. Samlet anvender CRU ca. 21 årsværk på
aktiviteter med et internationalt ophæng (til sammenligning er der 200 årsværk i CRU). De
21 årsværk fordeles på mange flere ansatte, der hver især har internationale aktiviteter som en større
eller mindre del af sin portefølje.
Det politiske niveau er med i 10-12 initiativer. Der er tale om betydelig politisk involvering i endnu
færre (fx Greater Cph-samarbejdet, STRING, EU-kontor, Interreg, Jiangsu).
Hovedvægt på projekter. 20 initiativer er tidsafgrænsede, 15 er fortløbende.
Især den nære geografi. 13 indsatser i Greater Copenhagen-området (fx EU-Interreg (fx ESS),
Medicon Valley, trafikcharter, transportsystem)
Og længere ud i Europa med yderligere 11 initiativer (fx STRING, EU Horizon2020 ’City
Loops’ (cirkulær økonomi), flere el-bil indsatser).
5 initiativer uden snæver fagafgrænsning (fx Greater Copenhagen, EU-kontor).
Fordeling af indsatser med faglig afgrænsning:
» 13 initiativer inden for trafik – elbiler – trafikal infrastruktur.
» 7 initiativer inden for sundhed – life-science.
» 6 initiativer inden for ren jord/grundvand.
» 4 initiativer inden for klima – miljø.

EU's Interreg-programmer
EU medfinansierer igennem Interreg en lang række projekter, hvor EU-regioner samarbejder på tværs af
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landegrænser. De mest relevante Interreg-programmer for Region Hovedstaden er InterregØresund/Kattegat/Skagerak (ØKS) (med delprogram for Øresunds-regionerne), Interreg Baltic Sea
Region, Interreg North Sea og Interreg Europe. Region Hovedstaden er involveret på politisk niveau i
Interreg-ØKS (hvor regionsrådsmedlem Erik Rostell Gregersen sidder i overvågningsudvalget) og i
Interreg-Øresund (hvor regionsrådsmedlem Martin Baden sidder i styringsudvalget).
Specifikke kendetegn ved CRUs engagement i EU's Interreg-programmer (dvs. en delmængde af de 35
internationale indsatser):




Deltager i 9 Interreg-projekter, heraf 7 i den nære ØKS- og Øresundsgeografi og 2 i Baltic Seageografien.
Fordeling af de 9 projekter efter fagligt fokus:
» 3 inden for sundhedsområdet (fx Reprounion).
» 4 inden for transportområdet (fx Et sammenhængende transportsystem i Greater
Copenhagen).
» 1 projekt inden for klima-miljø (Future).
» 1 projekt inden for ren jord og vand (Soilmix).

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages overblik over aktuelle internationale aktiviteter på det regionale
udviklingsområde til efterretning.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges parallelt for miljø- og klimaudvalget, trafikudvalget og erhvervs-, vækst- og
forskningsudvalget den 19, marts 2019.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
19007684

BILAGSFORTEGNELSE
1. Oversigt over internationale samarbejder og aktiviteter på det regionale udviklingsområde
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6. ORIENTERINGSSAG: CITY LOOPS: ET NYT HORIZON 2020
PROJEKT
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden tog i 2018 initiativ til at samle partnere til et Horizon2020 projekt, der kombinerer
regionens arbejde med råstofområdet og cirkulær økonomi.
Projektet har været igennem to ansøgningsrunder og blev udvalgt af EU-kommissionen den 18. december
2018. Projektet forventes igangsat pr. oktober 2019.
Miljø- og klimaudvalget orienteres hermed om projektets indhold og potentialer for projektresultaterne,
herunder udbredelse til andre byer og regioner.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor miljø- og klimaudvalget:


at orienteringen om City Loops tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
City Loops er et Horizon 2020 projekt som sigter på at skabe cirkulære ressourcestrømme indenfor
byggeri og jord samt bioaffald.
Region Hovedstaden tog initiativ til ansøgningen. Som tovholder engageredes ICLEI,
en global netværksorganisation der samler over 1500 byer og regioner i arbejdet med med bæredygtig
udvikling. Regionen medvirkede til at finde danske og internationale partnere, udvikle projektideen og
skrive ansøgningen. Projektet har været igennem to ansøgningsrunder og blev udvalgt af EUkommissionen den 18. december 2018.
City Loops har fået tilsagn om 75 mio kr i Horizon 2020 midler, hvoraf 13,3 mio kr går til de danske
partnere, som er Roskilde og Høje Taastrup Kommune, Roskilde Universitet, Bygherreforeningen,
DAKOFA, Gate 21 og Region Hovedstaden. Regionens andel udgør 2,3 mio kr, hvilket finansierer 32
mandemåneder samt 25% overhead. Projektet er fire-årigt og påbgyndes i oktober 2019.
Regionen har lagt ca. 4 mandemåneder i ansøgningen, og har som den eneste partner i projektet bidraget
til at medfinansiere ICLEIs afgørende indsats som international koordinator med 100.000 kr, tildelt
via EU kontoret.
Projektets indhold
City Loops samler seks ambitiøse byer om udvikling og demonstration af en række innovative værktøjer
og byplanlægningsprocesser, som skal skabe cirkulære ressourcestrømme indenfor byggeri/byggeaffald,
og jord, samt organisk affald. Byerne er Apeldoorn (Holland), Bodø (Norge), Mikkeli (Finland), Porto
(Portugal), Sevilla (Spanien), samt Roskilde og Høje-Taastrup.
For hver by gennemføres en materialestrømsanalyse. På det grundlag vurderes potentialet for cirkulær
omstilling af ressourcestrømmene. Endvidere udvikles indikatorer til at måle og evaluere projektets
fremdrift mod ressourcekredsløb. I konkrete demonstrationsprojekter udvikles planlægningsprocesser og
værktøjer, der skal understøtte den cirkulære omstilling af ressourcekredsløbene for byggematerialer og
jord, samt organisk affald. Hver by etablerer lokale interessentgrupper der skal understøtte planlægning
og implementering af de cirkulære ressourcestrømme, og det undersøges hvordan offentlige indkøb kan
understøtte denne omstilling. Udbredelse af projektets resultater i andre byer er en integreret del af City
Loops. Da deltagerne er små til mellemstore byer (indbyggertal 50,000 – 600,000) vil det være muligt at
anvende metoder og løsninger i et stort antal af lignende byer i Europa, og der lægges i projektet vægt
på, at udbrede (replikere) resultater mv. til andre byer og regioner.
Side 16 af 33

Projektet er opdelt i ni arbejdspakker. De to arbejdspakker med demonstrationsprojekterne er de største,
da det er her alle partnerne lægger hovedparten af ressourcerne.
Oversigt over arbejdspakker
Arbejdspakke
1: Projektledelse
2: Demonstrationsprojekter med
byggematerialer og jord
3: Demonstrationsprojekter med
organisk affald
4: Vurdering af byernes cirkulære
potentiale, herunder
materialestrømsanalyse
5: Cirkulære indkøb
6: Evaluering
7: Udbredelse (replikering)
8: Kommunikation og formidling
9: Etiske krav

Ansvarlig partner
ICLEI
Region Hovedstaden
Stichting Wageningen
Research (Holland)
Metabolism of Cities
(digitalt forskningslab
mellem 5 universiteter i 5
lande)
Ministerie van
Infrastructuur en
Waterstaat (Holland)
Nordlandsforskning
(Norge)
ICLEI
ICLEI
ICLEI

Partnernes
samlede
tidsforbrug i
mandemåneder
103
441
296

35

25
46
84
66
48

Arbejdspakke 2: Demonstrationsprojekter for byggematerialer og jord
Region Hovedstaden er ansvarlig partner for arbejdspakke 2, som skal skabe cirkulære ressourceflows
indenfor byggeriet, herunder cirkulær jordhåndtering. Det er også denne arbejdspakke som de danske
partnere og demonstrationsprojekterne i Roskilde og Høje-Taastrup fokuserer på.
Baggrunden for dette fokus er, at byggeaffald er den største affaldsfraktion i Europa, baseret på
volumen. Byggeri og renovering producerede 32% af de samlede affaldsmængder indenfor EEA
(European Economic Area) i 2012, og hertil kommer 27% fra miner og brydning af sten og andre
byggematerialer. Ressourceforbruget i Europa til byggeri ligger mellem 1,2 og 1,8 milliarder tons
materialer per år (Ecorys, 2014). I denne forbindelse bliver jord tit overset. I 2012 blev der genereret 397
millioner tons overskudsjord i EU-27, og i byerne flyttes størstedelen af denne jord til semi-urbane
områder og landområder, da der mangler regulering og incitamenter som understøtter lokal anvendelse af
jorden. Bygge- og anlægssektoren står for over 1/3 af det producerede affald i Danmark med en
affaldsgenerering i 2016 på godt 4,3 millioner tons (eksklusiv jord). Medtages jord er mængden endnu
større, nemlig ca. 12,2 millioner tons i 2016.
Region Hovedstaden har en særlig interesse i at fremme omstillingen til cirkulær økonomi, idet øget brug
af sekundære råstoffer (oparbejdet byggeaffald mv.) vil kunne reducere behovet for råstoffer og
idet regionen er udfordret, dels i forhold til knappe råstofforekomster og dels i forhold til et
(stigende) råstofforbrug som betydeligt overstiger råstofproduktionen i Region Hovedstaden.
Miljøpåvirkningerne fra byggematerialer og overskudsjord er betydelige: Store CO2-udledninger samt
skadelige stoffer fra udvinding, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Derudover bliver landskaber og
økosystemer påvirket af udvinding, afbrænding og deponering af materialer. Ressourceknaphed er
desuden et stigende problem, som kan få store økonomiske konsekvenser.
De fleste byggematerialer har et stort potentiale for genanvendelse, men i EU genanvendes i snit kun
50%. I Danmark medregnes ikke-cirkulær anvendelse af byggeaffald i fx vejanlæg og støjvolde som
genanvendelse. Det giver et højt tal for genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald (ex jord) som lå på
87% i 2016. Nyttiggørelsen af jord lå derimod kun på 37% i 2016. (Affaldsstatistik 2016) Der er et stort
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potentiale for nyttiggøre en større del af overskudsjorden og anvende bygge- og anlægsaffald til formål
hvor de erstatter primære råstoffer og indgår i cirkulære kredsløb.
Arbejdspakke 2 skal udvikle og demonstrere en række værktøjer, instrumenter og procedurer, rettet mod
de centrale behov i forhold til en cirkulær omstilling af byggesektoren. Planlægningsrammer og
beslutningsværktøjer skal udvikles og designes til at implementere cirkularitet i byggeprocesser. Der skal
udvikles og testes instrumenter og værktøjer til kortlægning, sporing og matchmaking indenfor
byggematerialer og jord, som fx livscyklusvurdering for bygge- og renoveringsprojekter samt
screeningsprocedurer og værktøjer til selektiv nedrivning. Derudover skal der udvikles fornuftige
forretningsmodeller for nye cirkulære produkter og services, samt retningslinjer for cirkulære indkøb.
Projektet adresserer cirkulær håndtering af jord gennem en model for kommunal jord-strategi, som
udvikles, testes og evalueres. Der udvikles værktøjer til at anslå mængderne af opgravet jord i en
kommende periode, vurdering af jordtypers genanvendelsespotentiale, metode til at identificere og
vurdere områder med potentiale for genanvendelse af jord, herunder test af værktøjer til cost-benefit
analyse af de afledte effekter ved at anvende jorden lokalt.
Region Hovedstaden er ansvarlig partner for arbejdspakke 2, og skal koordinere og medvirke til
realisering af den lovede fremdrift i demonstrationsprojekterne i de seks byer og fremdriften i de
tværgående samarbejder omkring planlægningsprocesser, business-cases og værktøjer. Endvidere skal
region Hovedstaden kvalitetssikre leverencer og stå for afrapporteringer til EU kommissionen. Derudover
deltager Region Hovedstaden i udviklingen af processer og værktøjer i de danske
demonstrationsprojekter.
Regional/national udbredelse af resultater og værktøjer (arbejdspakke 7)
Udbredelse (replikering) af resultaterne er en væsentlig del af projektet og foregår på tre niveauer:
Opskalering i demonstrationsbyerne, regional/national og endelig international udbredelse. For at sikre
udbredelsen i regionerne etableres regionale læringsnetværk med andre byer, offentlige myndigheder og
andre relevante parter i regionen, baseret på de kategorier, sektorer og produkter som indgår i projektet.
Deltagerne er de organisationer der er relevante for at opskalere tiltagene til regionalt og nationalt niveau.
Netværkene mødes 1-2 gange årligt for at følge udviklingen i demonstrationsprojekterne og de resultater
der opnås, med fokus på at drøfte strategier for regional/national udbredelse. De danske partnere har et
godt grundlag for at danne et sådant netværk, da deltagerne allerede repræsenterer videns- og
interesseorganisationer og myndigheder indenfor affalds- og jordhåndtering samt byggeri. Derudover har
projektpartnerne kontakt til andre projekter, som med fordel kan inviteres til et deltage i erfa-grupper med
fokus på at dele og udbrede viden, værktøjer og metoder.
Gate 21 er tovholder på udbredelsen af resultater og værktøjer i Danmark.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen er udvalget orienteret om projektets økonomi, indhold og potentialer for
udbredelse af resultaterne.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt kommunikation i forbindelse med denne orientering af udvalget.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges for miljø- og klimaudvalget den 23. april 2019
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
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7. DRØFTELSESSAG: BUDGET 2020
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Processen for budget 2020-2023 er nu sat i gang. Forretningsudvalget har besluttet, at de stående udvalg
har tre budgetdrøftelser med henblik på at fremsætte anbefalinger og forslag til de kommende års budget.
Formålet med denne sag er at drøfte allerede indkomne budgetforslag
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor miljø- og klimaudvalget:


at drøfte de indkomne budgetforslag.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Ifølge styrelsesvedtægten skal ”De stående udvalg bidrage efter anmodning fra forretningsudvalget til
udarbejdelse af forretningsudvalgets budgetforslag inden for deres ansvarsområder”. Foretningsudvalget
har derfor, som led i forberedelserne til budget 2020-2023, bedt udvalgene om hver at indstille 5
budgetforslag. Udvalgene skal således som led i den videre proces, drøfte allerede nu indkomne
budgetforslag (se bilag 1).
Den videre budgetproces:





23. april: Indkomne forslag drøftes på udvalgsmøde
30. april: Frist for at sende forslag til kvalificering. Forslag sendes til udvalgssekretæren
21. maj: Forslag drøftes og prioriteres på udvalgsmøde
12. juni: Forslagene sendes af administrationen til forretningsudvalget senest 12. juni 2019

I forhold til det poltiske råderum til budgetforslag i 2020 så fastholdes råderummet på 19,1 mio. kr. Dette
kan ændre sig, når økonomiaftalen falder plads i juni, ligesom Movias endeligt vedtagne budget også
tidligere har vist at have stor indflydelse.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen drøftes de indkomne budgetforslag
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges miljø- og klimaudvalget den 23. april 2019.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
19012752

BILAGSFORTEGNELSE
1. Budgetforslag 2020 1. runde
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8. DRØFTELSESSAG: DRØFTELSE AF UDKAST TIL
INDKØBSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Forretningsudvalget godkendte den 13. november 2018 proces for opdatering af Region Hovedstadens
indkøbspolitik. Administrationen har på den baggrund udarbejdet første udkast til en opdateret politik,
der skal sætte den overordnede retning for Region Hovedstadens indkøb fremadrettet.
Efter forretningsudvalgets drøftelse den 2. april sendes udkastet nu i høring i henholdsvis Erhvervs-,
vækst og forskningsudvalget og Miljø- og klimaudvalget, hvorefter administrationen udarbejder en
endelig, layoutet, version til godkendelse i regionsrådet før sommerferien.
Indkøbschef Jens Brøndberg er til rådighed for spørgsmål under sagens behandling og opsamler de
konkrete input.
INDSTILLING
Forretningsudvalget indstiller til miljø- og klimaudvalget:


at drøfte første udkast til en opdateret indkøbspolitik med henblik på at komme med konkrete
input.

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 2. april 2019:
Indkøbschef Jens Brøndberg og udbudsjurist Christian Vendelbo Rasmussen deltog under punktet.
Godkendt.
Jens Mandrup (F) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Strategisk indkøb skal skabe værdi for patienten
Indkøb handler ikke alene om prisen før og efter et køb - det handler også om, hvordan Region
Hovedstaden får skabt mest mulig værdi for patienten. Derfor er indkøbspolitikkens overordnede
målsætning at skabe mest mulig sundhed for pengene. Politikken er bygget op omkring fire pejlemærker,
der kommer hele vejen rundt om et indkøb:





Effektive indkøb
Samfundsansvar, etik og bæredygtighed
Tæt samarbejde med klinikken og patienterne
Innovative indkøb og strategiske partnerskaber

Indkøbspolitikken understøtter Region Hovedstadens overordnede vision og spiller sammen med Region
Hovedstadens politiske målsætninger og strategier. Derfor sætter indkøbspolitikken for eksempel ikke
egne mål for CO2 eller fagligt arbejdskraft, men pejlemærker, der understøtter de mål, der allerede er sat.
Med pejlemærket om Samfundsansvar, etik og bæredygtighed sætter indkøbspolitikken samtidig fokus
på FN's verdensmål om ansvarlig produktion og forbrug.
Indkøbspolitikken omfatter Region Hovedstadens indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og
anlægsopgaver, herunder også leje og leasing, men ikke medicin, da det er Amgros, der står for det
område.
Hvordan arbejder Region Hovedstaden konkret med at udmønte indkøbspolitikken?
Med indkøbspolitikken sender regionen et signal om både økonomisk og samfundsmæssig ansvarlighed.
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Økonomisk ansvarlighed betyder, at regionen skal se langsigtet i den økonomiske planlægning.
Befolkningsudviklingen gør, at udgiftspresset vokser i årene, der kommer. Og den økonomiske
virkelighed gør, at regionen selv skal medvirke til at skabe rammerne til at håndtere dette pres. Her er
strategisk indkøb et vigtigt redskab, der kan være med til at skabe det nødvendige økonomiske råderum.
Med budgetaftalen 2019 investerede budgetforligspartierne 3,5 mio. kr. årligt i strategisk indkøb, hvilket
bidrager med 30 mio. kr. i indkøbsbesparelser i 2020 og frem.
Et centralt element i effektivisering af indkøbsarbejdet er også at tænke stort og smart, fordi det kan
bidrage til at skabe et øget økonomisk råderum.Stort og smart betyder, at indkøb så vidt muligt skal ske
på tværs af regionens egne hospitaler og virksomheder, men også på tværs af de fem regioner og i den
offentlige sektor i det hele taget.
Indkøbene sker konkret i samarbejde med klinikere og inddrager patienter, når det er relevant. Det sker
gennem regionens indkøbsstyregrupper, som består af ledende klinikere, og som står for udpegning af
brugergrupper til de enkelte indkøb. Brugergrupperne består af slutbrugere, som kan være patienter, når
indkøbet direkte berører patienten som eksempelvis på dialyseområdet, eller klinikere, som eksempelvis
kirurger, hvis indkøbet vedrører deres instrumenter.
Når indkøbene skal balancere mellem de fire pejlemærker, kan der både opstå dilemmaer og andre gange
går de hånd i hånd.
Nyrekræftområdet er et konkret eksempel på, hvordan strategisk indkøb bidrager til at skabe værdi for
patienten og samtidig er et effektivt indkøb. Regionen har på nyrekræftområdet indgået et Offentlig-Privat
Innovationssamarbejde (OPI) med en række virksomheder. Samarbejdet dækker afprøvning af metoder
og løsninger inden for diagnostik og patientmotivering.Løsningerne har potentiale til at kunne forbedre
overlevelse, livskvalitet og behandlingsoplevelse for patienter, men også til at reducere totaløkonomiske
omkostninger til lægemidler og indlæggelser. Når regionen på den måde involverer industripartnere i
projektforløbet via en innovationsfremmende indkøbsmodel, får regionen løsninger, der møder
hospitalernes behov.
Region Hovedstadens indkøb af scannere er et andet konkret eksempel. Med indkøbet har regionen gjort
hospitalerne grønnere med besparelser på energiforbruget, og samtidig har regionen udnyttet
stordriftsfordele og indkøbt på tværs af hospitalerne. Det er sket ved, at regionen har iværksat et
strategisk innovationssamarbejde med en leverandør for at udvikle nye innovative løsninger og
arbejdsgange. Det maksimerer scannerkapaciteten, forbedrer patientoplevelsen og -kvaliteten samt sikrer
mindre energiforbrug af scannere. Projektsamarbejdet skaber på den måde økonomisk råderum på en
mere bæredygtig og patientrettet måde.
Prioriteringen af økologi i Region Hovedstadens køkkener er et eksempel på et dilemma mellem
pejlemærkerne om Effektivitet og Samfundsansvar, etik og bæredygtighed, hvor prioritering af
bæredygtighed indebærer en merpris - eksempelvis koster økologisk kaffe omkring 50% mere end
konventionel kaffe.
God etik og moral
Region Hovedstaden lægger vægt på god etik og moral, og indkøbspolitikken sætter rammen
for ordentlige og redelige indkøb. Som indkøber vil Region Hovedstaden komme til at stå
i dilemmaer mellem de muligheder, lovgivningen giver, og de signaler regionen ønsker at sende om god
etik og moral. Det kan fx være i situationer, hvor regionen ønsker at opsige kontrakten, men ikke konkret
kan dokumentere misligeholdelse af kontrakten.
I forhold til udbudsfasen, skal Region Hovedstaden under EU-udbud afvise tilbudsgivere, der er omfattet
”obligatoriske udelukkelsesgrunde”. Leverandører, der eksempelvis er dømt for korruption eller
hvidvask, udelukkes fra fremtidige udbud. Leverandøren har dog mulighed for at ”self-cleane”, og
accepterer regionen leverandørens korrigerende tiltag, så kan leverandøren deltage i udbuddet. Region
Hovedstaden anvender desuden aktivt også ”frivillige udelukkelsesgrunde”. Efter regionens vurdering kan
en leverandør udelukkes, hvis der eksempelvis kan sås tvivl om ansøgerens integritet ved manglende
overholdelse af skatteregler eller miljømæssige- eller sociale forpligtelser.
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I den situation, hvor Region Hovedstaden allerede har en kontrakt med en leverandør, som dømmes for
korruption eller hvidvask, er det i dag ikke muligt at opsige kontrakten. Hvis kontrakten skal opsiges, skal
regionen kunne dokumentere, at den er misligholdt, og det er iflg. udbudsloven ikke muligt at benytte
udelukkelsesgrundene under kontraktperioden.
Derfor følger regionen området tæt i forhold til, hvordan staten og de øvrige regioner fremadrettet vil
arbejde med muligheder for at opsige kontrakter. Dette sker bl.a. som følge af Danske Bank sagen.
Administrationen anbefaler dog på trods af udbudslovens begrænsninger, at regionen inden for
specifikke brancher skriver en passus ind om, at kontrakten kan opsiges i tilfælde af dom. I den aktuelle
situation, vil Region Hovedstaden eksempelvis i de forestående bankudbud sikre mulighed for opsigelse
af kontrakten i tilfælde af dom.
Det skal nævnes at der kan være risiko for klager fra tilbudsgivere og leverandører, hvis regionen generelt
indfører en passus om kontraktophævelse i ovennævnte tilfælde, men administrationen vurderer, at denne
risiko er lav. Samtidig har administrationen ikke erfaring med, og kan på den baggrund ikke vide, om det
kan have konsekvenser for konkurrencen.
KONSEKVENSER
Administrationen vil på baggrund af konkrete input fra henholdsvis Erhvervs-, vækst og
forskningsudvalget og Miljø- og klimaudvalget udarbejde en version af indkøbspolitikken, som vil blive
forelagt forretningsudvalget og regionsrådet til endelig godkendelse. Det endelige forslag vil blive forelagt
i en layoutet version.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges miljø-og klimaudvalget den 23. april 2019.
DIREKTØRPÅTEGNING
Jens Gordon Clausen/ Jens Buch Nielsen
JOURNALNUMMER
18054398

BILAGSFORTEGNELSE
1. Indkøbspolitik_2019_V9
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9. ORIENTERINGSSAG: ORIENTERING OM PARTSHØRING AF
GENNEMGANG AF MILJØFORHOLD FOR MULIGE FORSLAG TIL
NYE GRAVEOMRÅDER SAMT AF FORSLAG TIL UDTAGNING AF
EKSISTERENDE GRAVE-OG INTERESSEOMRÅDER
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden skal ifølge forvaltningsloven gennemføre partshøring og høring af berørte
myndigheder og interessenter af de oplysninger og vurderinger, der ligger til grund for senere afgørelser.
Udvalget orienteres i denne sag om gennemførelse af denne partshøring og om indholdet i de udkast til
miljøgennemgange, der sendes i høring. Høringsperioden er den 24. april - 6. juni 2019.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor miljø- og klimaudvalget:


at orientering om partshøring af gennemgang af miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder
samt af forslag til udtagning af eksisterende grave-og interesseområder tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
Hvad bliver partshørt
Administrationen har foretaget boringer i 13 områder i regionen (primært interesseområder) og af disse
var der en interessant råstofressource i 12 af områderne. På baggrund af indledende undersøgelser
vedrørende eksempelvis ledningsnet i jorden og trafikadgang blev 2 områder forkastet som mulige
graveområder. For de resterende 10 af områderne har administrationen udarbejdet udkast til
miljøgennemgange. På baggrund af miljøgennemgangene er yderligere 1 område forkastet som muligt
graveområde. Herudover er en del af områderne blevet reduceret på baggrund af
miljøgennemgangene. Udkastene til miljøgennemgangne af de resterende 9 forslag sendes i partshøring.
Administrationen har modtaget 12 forslag til nye graveområder i forbindelse med indkaldelse af idéer og
forslag. Af disse forslag er der i 3 tilfælde sammenfald med forslag stillet af regionen. I de
tilfælde indgår de fremsendte forslag i de miljøgennemgange, der er udarbejdet for regionens egne
forslag. For 1 område skal der ikke udarbejdes en ny miljøgennemgang, idet der er tale om et forslag, der
også var stillet til Råstofplan 2016, og miljøforholdene vurderes ikke at have ændret sig. Administrationen
har udarbejdet udkast til miljøgennemgange af de resterende 8 forslag til nye graveområder, som er
indkommet. Disse sendes ligeledes i partshøring.
Læsevejledning til miljøgennemgangene er vedlagt som bilag 1, og udkastene til miljøgennemgangene er
vedlagt som bilag 2-18.
Herudover har administrationen fundet frem til en række arealer, der vurderes at kunne tages ud af den
kommende Råstofplan 2020. Det drejer sig om graveområder, der enten er færdigudgravede og
færdigbehandlede, eller graveområder, hvor regionen via nye undersøgelser har kunnet konstatere, at der
ikke er den forventede ressource inden for arealerne. Disse sidste er typisk udpeget for 25-35 år siden,
og har ligget hen, uden at der er indvindere, der har udvist interesse for dem. Der er også forslag om
interesseområder, der enten tages helt ud af planen af forskellige årsager eller interesseområder, der
justeres i forhold til kommunal planlægning. Inden beslutning om udtagning af disse områder skal
beslutningsgrundlaget herfor partshøres.
Endelig har administrationen foretaget udpegning af forslag til nye interesseområder på baggrund af de
råstofgeologiske screeninger af kommunerne i regionen og i overensstemmelse med den
kortlægningsstrategi, der er beskrevet i redegørelsen for Råstofplan 2016 og i debatoplægget til
indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020. Disse forslag til nye interesseområder sendes ligeledes
i partshøring.
Høringsberettigede
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Der er forskellige høringsberettigede i høringerne vedrørende de forskellige arealer:




Partshøringen af forslag til nye graveområder indbefatter en høring dels af lodsejere, eventuelle
lejere, naboer, berørte myndigheder og andre organisationer (NGO'er o.lign).
Idet der ikke sker ændringer i arealanvendelsen i forbindelse med forslag til nye interesseområder og
forslag til udtagning af arealer fra råstofplanen, vil høringen af disse blot indbefatte lodsejere og
berørte myndigheder.

Selvom partshøringen kun omfatter de ovenstående vil alle høringssvar, der indkommer i høringsperioden
blive inddraget i det høringsnotat, der bliver udarbejdet om høringen. Ovenstående præcisering af de
høringsberettigede i denne partshøring har primært betydning i forbindelse med afgrænsningen af hvem,
der er klageberettigede fremadrettet.
Processen for høringen
Den 24. april fremsendes miljøgennemgangene til de høringsberettigede. I materialet indgår et brev med
en beskrivelse af formålet med høringen og en beskrivelse af den fremadrettede proces. I brevene
inviteres de høringsberettigede til at deltage i det borgermøde, der er relevant for dem. Der fremsendes
desuden orienteringsmateriale til relevante borgerforeninger, landsbylaug o.lign. således at disse er
informerede om, at der stilles forslag om udlæg i deres lokalområde.
Høringssvarene afgives digitalt på regionens høringsportal for råstofplanen. Administrationen udarbejder
et høringsnotat over samtlige de fremsendte høringssvar. Desuden tilrettes miljøgennemgangene på
baggrund af høringssvarene i det omfang, at høringssvarene giver anledning dertil. De tilrettede
miljøgennemgange og høringssvarene ligger til grund for udvalgets beslutning om indstilling til
regionsrådet om hvilke grave- og interesseområder, der skal arbejdes videre med til forslag om
Råstofplan 2020 og hvilke eksisterende grave- og interesseområder, der skal udgå fra råstofplanen.
Borgermøder
I høringsperioden gennemføres 5 borgermøder forskellige steder i regionen. Med henblik på at kunne
målrette informationen, der skal kunne gives på møderne, bliver det i invitationerne og annoncerne om
møderne understreget hvilke kommuner, der fokuseres på i de enkelte møder. Nedenfor kan det ses
hvilke kommuner, der fokuseres på i de enkelte møder, mødedatoen og hvor mødet afholdes:
1.
2.
3.
4.
5.

Egedal og Høje-Taastrup den 8. maj på Egedal Rådhus
Halsnæs og Hillerød den 9. maj på Regionsgården
Furesø, Allerød den 15. maj på Regionsgården
Fredensborg, Gribskov og Helsingør den 16. maj på Regionsgården
Frederikssund den 20. maj på Elværket i Frederikssund

På mødet vedr. Frederikssund bliver der kun fokuseret på denne kommune, idet de har flest arealudlæg,
og fordi der er tale om en ret stor geografisk spredning på forslagene.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstilligen tager udvalget orientering om udsendelse af miljøgennemgangene til
efterretning
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Information om høring af miljøgennemgangene og orientering om borger-/informationsmøder annonceres
på Region Hovedstadens hjemmeside, til følgere af regionens facebookside og i relevante lokalaviser.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
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Sagen forelægges miljø- og klimaudvalget den 23. april 2019
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
19001313

BILAGSFORTEGNELSE
1. Læsevejledning til miljøgennemgangene
2. A1 Bøtterup udvidelse
3. Ammendrup udvidelse
4. Bonderup
5. Dronningmølle
6. Græse Bakkeby
7. Grønlien
8. Krogstrup
9. D4 Lyngerup udvidelse
10. Landerslev Vest
11. Ledøje udvidelse
12. Onsved
13. Reerslev udvidelse
14. Rørbæk
15. Skævinge
16. Stålhøjgård
17. Søsum
18. Ølsted
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10. ORIENTERINGSSAG: REDEGØRELSE FOR ADMINISTRATION
AF RÅSTOFOMRÅDET
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Med denne orientering giver administrationen en status for Region Hovedstadens myndighedsarbejde på
råstofområdet gennem 2018. Regionerne er myndighed ift. dels råstofplanlægning og dels tilladelser til
råstofindvinding, og har dermed det fulde myndighedsansvar for råstofindvinding på land, hvorimod
staten er myndighed for indvinding til havs. Redegørelsen er årligt tilbagevendende, seneste redegørelse
blev fremlagt for miljø og klimaudvalget den 20. marts 2018.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor miljø- og klimaudvalget:


at status for sagsbehandling af råstofsager tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Miljø- og klimaudvalgets beslutning 19. marts 2019:
Pga. aflyst møde i miljø- og klimaudvalget den 19. marts 2019 blev sagen udskudt.
SAGSFREMSTILLING
Regionens myndighedsarbejde efter råstofloven omfatter:






Behandling af ansøgninger om tilladelse til råstofindvinding.
Håndhævelse af råstofloven.
Tilsyn med råstofindvinding og efterbehandling af råstofgrave, når indvindingen er afsluttet.
Udarbejdelse af den regionale råstofplan
Kortlægning af råstofforekomster.

Regionen er tillige myndighed efter jordforureningsloven i forhold til:


Deponering af jord i råstofgrave.

Råstofindvindingen i 2017 var på niveau med 2016
I Region Hovedstaden indvindes råstoffer i form af sand, grus, sten, ler og kalk. I den seneste
indberetning (for 2017) er den regionale råstofproduktion opgjort til 816.000 m3 sand/grus, 87.000 m3 ler
og 2.600 m3 kalk. Råstofindvindingen i 2017 var på niveau med 2016. Dog er der sket en betydelig
stigning i indvindingen af ler, som i 2016 var på 48.900 m3.
Råstofplan 2020 er i proces og skal afløse den gældende Råstofplan 2016
Regionen er forpligtet til at udarbejde en råstofplan som skal tages op til fornyet behandling hvert fjerde
år. Administrationen har gennem 2018 været i proces med en kommende Råstofplan 2020 med baggrund
i drøftelser i miljø- og klimaudvalget, ligesom regionsrådet den 21. august 2018 har truffet beslutning om,
dels at råstofplanen skal revideres, og dels om udsendelse af debatoplæg med indkaldelse af ideer og
forslag. Råstofplanen fastlægger de planmæssige rammer for råstofadministrationen, herunder udpegning
af interesseområder, hvor der muligvis findes råstoffer og som derfor er underlagt visse planmæssige
begrænsninger, samt graveområder, hvor der er påvist råstoffer og hvor ansøgninger om tilladelse til
råstofindvinding kan forventes imødekommet.
Behandling af ansøgninger om råstofindvinding - status, behandlingsproces og klageadgang
Ultimo 2018 var 7 ansøgninger om tilladelse til indvinding af råstoffer i behandling. Indvindingstilladelser
rummer veldefinerede vilkår for indretning og drift af råstofgrave og hviler på en nærmere vurdering af
bl.a. miljømæssige konsekvenser af råstofindvindingen. Indvindingstilladelser tilpasses med baggrund i
høringssvar, og efterfølgende offentliggøres den endelige tilladelse. Efter offentliggørelsen kan en
tilladelse påklages. Siden 2014 er én indvindingstilladelse blevet påklaget til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, nemlig tilladelse (af november 2017) til etablering af en ny grusgrav på Nejedevej i
Hillerød Kommune. Pr. februar 2019 er der ikke truffet afgørelse i klagesagen og råstofindvinding kan
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ikke påbegyndes, medmindre nævnet meddeler tilladelse dertil.
Driftsmål er opfyldt for tilsyn med råstofgrave i 2018 - tilsynsnotater lægges på hjemmesiden med
virkning fra januar 2019
Administrationen gennemfører både planlagte tilsyn og en række øvrige tilsyn som følge af henvendelser
fra borgere eller andre myndigheder, eller hvis det af andre årsager findes hensigtsmæssigt. Som led i
øget åbenhed, bliver notater fra alle planlagte tilsyn i 2019 lagt ud på regionens hjemmeside. Det er et
driftsmål, at der på lokaliteter med uafsluttede råstofaktiviteter foretages ét planlagt tilsyn pr. år. For 2018
er driftsmålet opfyldt, idet samtlige, planlagte tilsyn er foretaget. Hertil kommer 23 øvrige tilsyn.

Myndighedsopgaven i hovedtal
20172018
Lokaliteter med indvindingstilladelse, uafsluttet efterbehandling eller § 52-forhold30 31
Ansøgninger om tilladelse til råstofindvinding (i behandling)
8
7
Planlagte tilsyn
30 30
Planlagte tilsyn, udført
25 30
Øvrige tilsyn, evt. forårsaget af borgerhenvendelser, klager mv.
19 23
Igangværende behandling af ansøgning om deponering i råstofgrave
1
1
Dispensationer til deponering meddelt i året
0
1
Samlet antal dispensationer til deponering, ultimo året
5
5
Verserende retssager i relation til jordforureningsloven (ulovlig deponering)
1
1
Verserende retssager i relation til råstofloven
0
0
Verserende klagesager i relation til tilladelser efter råstofloven
1
1
Verserende klagesager i relation til jordforureningsloven
0
1
Politianmeldelser indgivet i året
0
1

ØVRIGE RÅSTOFRELATEREDE AKTIVITETER
I 2018 er gennemført en intensiv indsats for kortlægning af råstoffer som datagrundlag for den
kommende Råstofplan 2020
Region Hovedstadens har i 2018 gennemført en intensiv kortlægningsindsats, med fokus på bl.a.
indsamling af oplysninger om råstoffer i interesseområder, således at der etableres et solidt datagrundlag
for den kommende ”Råstofplan 2020”.
Brug af sekundære råstoffer (byggeaffald mv.) søges fremmet som led i indfasning af cirkulær
økonomi og opfyldelse af FNs verdensmål
I den gældende Råstofplan 2016 er et af de politisk vedtagne fokusområder, at der skal iværksættes
initiativer til fremme brugen af sekundære råstoffer med henblik på at erstatte primære råstoffer. Det er
ikke sandsynligt, at Region Hovedstaden kan blive selvforsynende med alle råstofkvaliteter. Derfor søges
brugen af sekundære råstoffer fremmet, f.eks. genbrug af byggeaffald eller overskudsjord, som
erstatning for sand og grus. Øget brug af sekundære råstoffer vil understøtte overgangen til cirkulær
økonomi, og samtidig understøtte verdensmål nr. 8 (bæredygtig økonomisk vækst), samt mål nr. 11
(bæredygtige samfund) og mål nr. 12 (ansvarligt forbrug og produktion).
Region Hovedstaden søger at gøre overskudsjord til en ressource som kan erstatte de knappe råstoffer
I Region Hovedstaden produceres årlig ca. 7 –10 mio. tons overskudsjord fra bygge-og anlægsarbejder.
Grundet mangel på både deponeringskapacitet og egnede genanvendelsesprojekter er der store
fortjenester forbundet med at modtage overskudsjord. Mange landmænd udlægger derfor overskudsjord
på landbrugsarealer, hvilket kan indebære problemer ift. påvirkning af høstudbytte, miljø, grundvand og
landskab, samt skabe vandproblemer på omkringliggende arealer.
Med baggrund i en bevilling på 4 mio. kr fra regionale udviklingsmidler har administrationen i perioden
2013 – 2018 udfoldet et regionalt program som sigter på øget genanvendelse af overskudsjord, bl.a. som
erstatning for de knappe råstofforekomster. Gennem etablering af partnerskaber med både private og
offentlige aktører nåede den samlede budgetramme op på i alt 9 mio. kr. Med baggrund i de opnåede
resultater fortsættes denne indsats bl.a. via et fireårigt projekt som, på administrationens initiativ, har
opnået medfinansiering gennem EU-programmet Horizon 2020. Projektet påbegyndes i efteråret 2019 og
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involverer demonstrationsprojekter i 2 kommuner i hovedstadsområdet, samt i kommuner i Finland,
Holland, Norge, Spanien og Portugal. Den samlede budgetramme er her ca. 75 mio. kr., hvoraf Region
Hovedstaden tildeles finansiering af ca 32 mandemåneder, i egenskab af national og international
projektleder, samt national videnspart.
I Region Hovedstaden har 5 råstofgrave dispensation til modtagelse af jord, men i andre
råstofgrave sker ulovlig jorddeponering
Der er forbud mod deponering af jord i råstofgrave. Region Hovedstaden er myndighed i den
forbindelse, og kan meddele dispensation fra forbuddet. Ultimo 2018 foreligger dispensation til
modtagelse af jord i 5 råstofgrave. I 2018 verserer 2 sager om ulovlig deponering, henholdsvis på
Landerslevvej syd for Jægerspris og på Esrumvej, nær Tikøb. Administrationen er i proces med at
lovliggøre forholdene, via påbud. Administrationen har tillige foretaget politianmeldelse (januar 2019) for
ulovlig deponering i Landerslevvej-sagen.
Digital løsning på vej for ansøgning om råstofindvinding og årlig produktionsindberetning via
internettet
Region Hovedstaden deltager i et fællesregionalt digitaliseringsprojekt, kaldet RIT (Råstof IT). Projektet
sigter på effektivisering af administrationen. I 2019 kan råstofvirksomheder, via internettet, søge tilladelse
til råstofindvinding, samt foretage indberetning af produktionsoplysninger. Hertil kommer administrative
faciliteter i forhold til bl.a. tilsynsaktiviteter.
Administrationen har i 2018 indgået i samarbejder med øvrige regioner og med branchen som følger:








Råstofårsmøde 2017 for alle aktører i branchen.
Fællesregionale ERFA-møder.
Fællesregional råstofredegørelse.
Fællesregionalt digitaliseringsprojekt med sigte på bl.a. effektivisering (RIT).
Fællesregionalt initiativ for landsdækkende råstofstrategi
Region Hovedstadens program for overskudsjord.
Ansøgning om EU-midler til projekt om fremme af cirkulær økonomi (jord/råstoffer og
byggeaffald).

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages status for sagsbehandling af råstofsager tages til efterretning.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges miljø- og klimaudvalget den 19. marts 2019
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
15018138
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11. EVENTUELT
EVENTUELT
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DAGSORDEN

Miljø- og klimaudvalget - meddelelser

MILJØ- OG KLIMAUDVALGET

MØDETIDSPUNKT
23-04-2019 14:00

MØDESTED
Regionsgården, mødelokale H7 og H8

MEDLEMMER
Charlotte Holtermann
Stinus Lindgreen
Peter Westermann
Kim Rockhill
Randi Mondorf
Özkan Kocak
Tormod Olsen

Medlem
Næstformand
Medlem
Formand
Medlem
Medlem
Medlem
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INDHOLDSLISTE
1. Meddelelser - Rullende dagsorden

Side 32 af 33

1. MEDDELELSER - RULLENDE DAGSORDEN
MEDDELELSER
Rullende dagsorden for emner til miljø- og klimaudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den
rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelser af emner eller supplering med
ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.
JOURNALNUMMER
18010628

BILAGSFORTEGNELSE
1. Rullende dagsorden
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Region Hovedstaden favner
verdensmålene for bæredygtighed
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Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Godkendelse af Region Hovedstadens handlingsplan for
FN’s verdensmål
Bilag 1 - Side -2 af 9

I september 2015 vedtog
FN’s 193 medlemslande en ny
2030-dagsorden for bæredygtig
udvikling. Den består af 17
verdensmål og 169 delmål.
Målene fokuserer på de mange
udfordringer, vi skal løse inden
2030 for at skabe en bedre og
mere bæredygtig verden.

Med FN’s 17 verdensmål er den mest ambitiøse kurs sat
mod en mere bæredygtige udvikling for os alle, vores børn
og planeten, vi bor på. Vi politikere i Region Hovedstaden har
derfor med denne handlingsplan sat rammerne og retningen
for vores bidrag til realiseringen af verdensmålene.
Region Hovedstaden har med sine 40.000 ansatte og et
budget på 39 milliarder kroner ansvar for at drive og udvikle
Danmarks største sundhedsvæsen. Og i fællesskab med
andre udvikler vi hovedstadsregionen inden for miljø, trafik,
uddannelse og det sociale område. Derfor har vi et særligt
ansvar for at løse mange af de udfordringer, som verdensmålene adresserer og kan gøre en væsentlig forskel for at skubbe
regionen og omverdenen i en mere bæredygtig retning.
Vi står som samfund overfor nogle store udfordringer. Middellevetiden er stagneret og uligheden i sundhed kan ses meget
konkret ved, at sygdomme rammer socialt skævt. Samtidig
kalder klimaforandringer på markant og omfattende handling
nu. Når vi hvert år byder 20.000 nye borgere velkommen i regionen, skal vi bidrage til at presset på klima, miljø og naturressourcer bliver mindst muligt, og at vi skaber plads til, at også
flere kan få glæde af hospitaler, uddannelser og infrastruktur.

Vi ser arbejdet med verdensmålene som en invitation til at se
udfordringerne som muligheder for at skabe gode løsninger,
som styrker den enkeltes sundhed og trivsel samt kvaliteten
af regionen som helhed. En bæredygtig udvikling kræver en
integreret indsats, hvor sociale, økonomiske og miljømæssige
parametre går hånd i hånd. Med andre ord så skabes den
gode verden i fællesskab.
I Region Hovedstaden yder vi allerede en stor indsats for at
realisere verdensmålene. Det fortsætter vi med. Samtidig
bruger vi verdensmålene som en katalysator til at løfte den
bæredygtige udvikling frem mod 2030. På den måde arbejder
vi målrettet for, at hovedstadsregionen har et sammenhængende sundhedsvæsen på et internationalt topniveau og samtidig er en grøn og innovativ metropol med bæredygtig vækst
og høj livskvalitet.
På regionsrådets vegne

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Kim Rockhill
Formand for Miljø- og Klimaudvalget

Verdensmålene er en vision; et løfte fra verdens ledere til alle mennesker;
en universel, integreret og transformativ vision for en bedre verden (...)
Verdensmålene er ikke kun FN’s, men alle menneskers mål. Skal målene
blive til virkelighed, skal alle mennesker bidrage.
Professor emeritus Steen Hildebrandt
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Region Hovedstaden har kortlagt indsatser, som allerede
bidrager til de 17 verdensmål. Udover at give overblik over
eksisterende indsatser, har kortlægningen også for øje at
synliggøre, hvor der er udfordringer. Resultatet af kortlægningen viser, at regionens indsatser allerede bidrager
til stort set alle verdensmål. Indsatserne er af forskellig
karakter og kan være alt fra en målsætning, politik, strategi,
handlingsplan, initiativ eller praksis på et område. Regionen
bidrager mere til nogle verdensmål end andre. Eksempelvis
har regionen – i kraft af opgaven med at drive Danmarks
største sundhedsvæsen – en stor mulighed for indflydelse
på verdensmål 3 om sundhed og trivsel.
Kortlægningen har også hjulpet regionen med at identificere,
både hvor vi har en forpligtelse og mulighed for at påvirke,
og hvor der eksisterer udfordringer i det nuværende arbejde.
Den har givet et godt grundlag til at beslutte, hvor regionen
med fordel kan løfte udviklingen for at bidrage yderligere til
at realisere verdensmålene.

Region Hovedstaden
vil løfte udviklingen
Region Hovedstaden vil især løfte
udviklingen inden for verdensmål 3,
11 og 12. Vi vurderer, at der inden
for disse tre verdensmål eksisterer
væsentlige udfordringer, som skal løses
for at skabe en bæredygtig fremtid.
Det er også inden for de verdensmål,
at regionen har stor mulighed for
indflydelse, hvilket muliggør en stor
effekt af regionens indsatser.
En stor del af Region Hovedstadens
opgaver er centrerede omkring de
tre verdensmål. Som landets største
sundhedsvæsen er det væsentligt,
at regionen hele tiden har fokus på,
hvordan der kan udvikles en endnu
bedre, sammenhængende og effektiv
forebyggelse og behandling på top
niveau. Dette hænger tæt sammen
med verdensmål 3.
Når regionen arbejder på at sikre ren
jord og rent vand, bæredygtig transport
og tilgængelighed til råstoffer, er det
båret af ambitionen om en grøn og
innovativ metropol med bæredygtig
vækst og høj livskvalitet. Dette hænger
tæt sammen med verdensmål 11.
Det er ressourcekrævende at drive
landets største sundhedsvæsen.
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Regionen har derfor et stort ansvar for,
at negative påvirkninger på klimaet og
miljøet er begrænsede. Dette hænger
tæt sammen med verdensmål 12.
Det er vigtigt at understrege, at Region
Hovedstadens indsatser indenfor de
tre verdensmål også bidrager betydeligt
til en række af de andre verdensmål.
Regionen kan ikke løfte ét verdensmål
uden at se på det i sammenhæng med
de andre. Regionens viden og kompetencer på disse områder vil samtidig have en effekt på arbejdet med
verdensmålene på nationalt og globalt
niveau.
Det gælder for alle fremadrettede
indsatser, at de enten adresserer eksisterende målsætninger, som kræver
en styrket indsats, eller indsatser, hvor
ambitionsniveauet øges væsentligt.

Vi skaber resultater gennem
helhedssyn, partnerskaber og
innovation
Det unikke ved verdensmålene er, at
de afspejler, hvor kompleks verden er.
Verdenen står overfor udfordringer, som
kun kan håndteres ved at nedbryde den
traditionelle silo-tænkning og i stedet
agere helhedsorienteret.
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Region
Hovedstaden er
allerede i gang
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Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Godkendelse af Region Hovedstadens handlingsplan for
FN’s verdensmål
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Verdensmålene taler derfor direkte ind
i Region Hovedstadens eksisterende
værdi om Helhedssyn. For eksempel
bidrager regionens grønne indsatser
som supercykelstier, fossilfri busser og
elbiler både til at reducere klimaforandringer, trængsel og luftforurening og
forbedre sundheden. Og når regionen
arbejder på at forbedre indeklimaet på
hospitalerne, for eksempel med bedre
lys og ventilation, kan det både skabe
bedre arbejdsmiljø, øge patienternes
velvære og nedsætte hospitalernes
CO2-udledning. Verdensmålene inviterer
altså til at arbejde på tværs af faglige
og geografiske skel og skabe helheds
orienterede løsninger.
Det er vigtigt, at Region Hovedstaden
bidrager til at skabe forandring, for at
løse mange af samfundets udfordring
er. Det kræver nye idéer, nytænkning
og viden at finde løsninger, der kan
omsættes til praksis og give værdi.
Regionen skal også udnytte de muligheder som ny teknologi og anvendelse
af data giver. Derfor er partnerskaber og
innovation til udvikling af nye løsninger
en integreret del af de fleste indsatser
i regionen. Dette hænger tæt sammen
med verdensmål 17.
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Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Godkendelse af Region Hovedstadens handlingsplan for
FN’s verdensmål
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forebyggelsesplanen vil Region Hovedstaden derfor arbejde målrettet med at
sætte ind langt tidligere – før patienten
møder sundhedsvæsenet. Arbejdet vil
bidrage til en væsentlig bedre sundhed
både indenfor regionen og på globalt
plan.

Sundhed og
trivsel for alle
Sundhed og trivsel er en forudsætning
for et godt og langt liv med høj livs
kvalitet. Borgerne i Region Hovedstaden
er blevet sundere og lever generelt
længere i forhold til tidligere. Regionen
driver et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau, hvor alle har fri og lige
adgang til behandling.
Der er dog stadig udfordringer på sundhedsområdet, som især relaterer sig til
samfundets indretning og mulighederne
for at leve et sundt liv. Eksempelvis lever flere med kroniske sygdomme, flere
er overvægtige og ryger, og den sociale
ulighed i sundhed er markant.
Derfor fokuserer regionen især på
verdensmål 3 i arbejdet med at styrke
sundhedsfremme og patientrettet
forebyggelse i et sammenhængende
sundhedsvæsen, mindske den sociale
ulighed i sundhed, og med at forske i
og udvikle behandling af høj kvalitet

6

Forskning, udvikling og
innovation

målrettet den enkelte patient. Det
bidrager også betydeligt til verdensmål
8, 10 og 17.

Når sygdom opstår, er det vigtigt, at
regionens sundhedsvæsen kan tilbyde
behandling af høj kvalitet. Nøglen til en
mere målrettet diagnostik og behandling – til patienter med vidt forskellige
sygdomme, som for eksempel sjældne
arvelige sygdomme, hjertesygdomme,
kræft, demens og infektioner – er forståelse af den enkelte patients genetik
kombineret med andre sundhedsdata,
lige fra beskrivelser af sygdomsforløb og blodprøver til røntgenbilleder
(såkaldt personlig medicin).

Fokus på patientrettet
forebyggelse og mindre
ulighed i sundhed
Det er helt afgørende, at Region Hoved
staden i fremtiden har meget mere
fokus på at forebygge sygdomme. Det
skal ske for at sikre flere sunde leveår
og for at mindske både sygdoms
byrden og behandlingsbehovet i
sundhedsvæsenet. Stadig flere lever
med begrænsninger i livet, behandlings
krævende sygdom og for tidlig død,
som kunne have været forebygget.
Det gælder særligt for mennesker med
psykisk sygdom, der lever mellem 15
og 20 år kortere og med mere sygdom
end den øvrige befolkning. Derfor vil
regionen især arbejde for at mindske
ulighed i sundhed i regi af treårsplanen
for psykiatrien.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Fokus på forebyggelsesområdet har
også en stor effekt i forhold til ulighed
i sundhed. Det kræver en samfundsmæssig indsats fra flere parter at
reducere uligheden i sundhed, da det er
et resultat af mange komplekse forhold.
Rygning og alkohol er de væsentligste
årsager til, at nogle befolkningsgrupper
dør tidligere end andre. Med afsæt i

Behandlingsmulighederne er øgede,
men ressourcerne til sundheds
væsenet er begrænsede. Udvikling
af ny medicin, nyt udstyr og nye
behandlingsmetoder er på den måde
afgørende for at sikre endnu bedre og
mere effektiv behandling både nu og i
fremtiden.
Region Hovedstaden går forrest med
sundhedsforskning og innovation i forhold til både forebyggelse, behandling
og pleje, og understøtter, at resultaterne bliver implementeret i daglig
praksis på tværs af sektorer til gavn for
patienter og borgere. Regionens viden
om og erfaringer med forebyggelse og
sundhedsfremme skal ikke alene bruges i regionale og nationale sammenhænge, men også på globalt niveau,
hvor vi kan understøtte indsatsen for
forebyggelse af både smitsomme, som
ikke-smitsomme sygdomme.

VORES MÅL ER :
• at styrke forebyggelsesområdet i Region Hovedstaden
• at skabe mindre ulighed i sundhed
• at igangsætte yderligere 3-5 forskningsprojekter, med særligt fokus på at sikre
implementering af effektiv forebyggelse og sundhedsfremme
• at implementere personlig medicin i rutinebehandlingen i perioden 2020 til 2025

Trivsel for ansatte
Region Hovedstaden har også fokus på
at skabe rammer og vilkår, som understøtter sundhed og trivsel i arbejdslivet.
Regionens ansatte skal have handlerum
og mulighed for at løse opgaverne på
den mest hensigtsmæssige måde. En
opgave, som er af høj prioritet, og som
regionen ønsker skal løses i fællesskab
– ledere og medarbejdere imellem.

Delmål i fokus:
DELMÅL 3.3
Bekæmp smitsomme
sygdomme
DELMÅL 3.4
Red flere fra at dø
af ikkesmitsomme
sygdomme, og styrk
mental sundhed
DELMÅL 3.5
Forebyg og behandl
stof- og alkoholmisbrug

DELMÅL 3.8
Giv alle adgang til
lægehjælp
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Bæredygtige byer
og lokalsamfund
med høj livskvalitet
Byerne vokser, og i 2050 forventes
størstedelen af verdens befolkning
at bo i byer. Tendensen er den samme i hovedstadsregionen, hvor en
tredjedel af Danmarks befolkning
bor. Livskvaliteten i byerne er stærkt
forbundet med, hvordan byerne er
indrettet, og hvordan byerne trækker
på og forvalter de ressourcer, som er til
rådighed. Det er derfor afgørende, at
Region Hovedstaden bidrager til at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund,
så regionen kan være med til at sikre
gode rammer for høj livskvalitet.
Region Hovedstaden arbejder mål
rettet på at sikre ren jord og rent
vand, og at der er tilstrækkelige og
bæredygtige råstoffer til byggerier,
samt at der er en grøn og sammen
hængende mobilitet. Fælles for ind
satserne er, at de kræver regionale
og helhedsorienterede løsninger på
tværs af administrative og geografiske

8

grænser. I arbejdet fokuserer regionen
især på verdensmål 11, men bidrager
også betydeligt til verdensmål 3, 6,
12, 13 og 17.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

derfor arbejder Region Hovedstaden
strategisk med at omstille den regionale kollektive trafik til emissionsfrie
teknologier, der ingen lokal luftforurening har – også til glæde for borgernes
sundhed og klimaet.

Grøn og attraktiv
kollektiv trafik

En stor del af Region Hovedstadens
indsatser, som bidrager til verdensmål
11, er forankret i den regionale udvik
lingsstrategi. Strategien sætter fokus og
retning på løsning af regionale udfordringer, og forsøger samtidig at gribe de
mange udviklingsmuligheder, som regionen har som metropolregion. Udover
de allerede nævnte indsatsområder
i denne handlingsplan, omfavner
den regionale udviklingsstrategi også
indsatser indenfor energiomstilling,
klimatilpasning og cirkulær økonomi.

Den regionale bus- og lokaltogstrafik er
afgørende for at sikre god mobilitet for
alle på tværs af kommune- og regionsgrænser og er en væsentlig parameter
for at skabe bæredygtige byer og
lokalsamfund. Det skal være nemt
at komme fra a til b med stadig flere
mennesker på samme plads, og her er
den regionale kollektive trafik afgøren
de for at mindske trængslen. Byerne er
ofte ramt af støj- og luftforurening, og

Ren jord og rent vand
Region Hovedstaden forebygger og
forhindrer trusler fra jordforurening
for at beskytte den almene sundhed,
drikkevandet og miljøet. Regionen
er med til at sikre, at drikkevandet
er rent, at der er sunde indeklimaer
i boliger, og at børn kan lege frit på
jorden. Regionen har landets største
indvinding af drikkevand og den mest
forurenede jord. I regionen lever og bor
vi oven på drikkevandet, og der sker
løbende byudvikling af nye boliger på
gamle forurenede industrigrunde. Derfor er det centralt, at regionen styrker
relevante indsatser for at oprense
jorden og sikre indeklimaet i boliger på
en smartere og mere miljø- og klimavenlig måde.

og i en nær fremtid kan der opstå
knaphed. Derfor arbejder regionen på,
at forbruget af råstoffer i højere grad
bliver dækket af sekundære råstoffer,
såsom oparbejdet byggeaffald. Den
omstilling er afgørende for at opnå
øget ressourceeffektivitet og reducere
behovet for råstofindvinding.

Den regionale
udviklingsstrategi

Bæredygtige byggematerialer
Veje, cykelstier, jernbaner, boliger og
kontorer skyder op i byernes vokseværk. Bygge- og anlægsarbejder kræver
råstoffer, som sand, sten og grus.
Regionen sikrer, at råstofindvindingen
sker under hensyn til både miljø, natur
og erhvervsmæssige interesser. Sand
og grus er ikke fornybare råstoffer,

VORES MÅL ER :
• at 80 % af det grundvand, vi bruger til drikkevand, er sikret inden 2025 ved hjælp
af smartere, mere miljøvenlige og mindre CO2-belastende oprensningsmetoder
• at sekundære råstoffer dækker 20 % af hovedstadsregionens råstofforbrug
i 2030
• at udfase de regionale dieselbusser frem mod 2030, og i stedet erstatte dem
med el-busser eller andre busser med tilsvarende miljø- og støjfordele

Delmål i fokus:
DELMÅL 11.2
Skab billige og
bæredygtige
transportsystemer

DELMÅL 11.3
Gør byerne inkluder
ende og bæredygtige

DELMÅL 11.6
Reducér byernes
miljøbelastning

DELMÅL 11.A
Styrk god national og
regional byplanlægning
DELMÅL 11.B
Gør langt flere af
verdens byer mere
modstandsdygtige
mod katastrofer
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Grønne og
ansvarlige hospitaler
Det kræver mange ressourcer at drive landets største sundhedsvæsen
med syv hospitaler og 40.000
ansatte. Når Region Hovedstaden
forebygger og behandler sygdomme og skader, skal vi sikre, at det
sker på en ansvarlig og bæredygtig
måde, hvor regionen belaster det
omgivende klima og miljø mindst
muligt og bidrager til sundhed og
trivsel.
Derfor fokuserer Region Hovedstaden især på verdensmål 12,
både i hospitalernes drift og når
regionen bygger nyt og renoverer.
Regionen er allerede godt i gang
med langsigtede 2025-planer for
CO2-reduktion indenfor energi,
transport og affaldsressourcer.
Verdensmålsindsatserne bygger
videre på disse planer, udstikker
mål og indsatser frem til 2030 og

10

inkluderer desuden bæredygtige
indkøb og byggeri. Samtidig bidrag
er indsatserne også betydeligt til
verdensmål 3, 4, 7, 8, 13 og 17.
Alle indsatser vil blive gennemført
under hensyntagen til patientsikkerhed, som altid er regionens første
prioritet.

Effektivt energiforbrug
På energiområdet øger Region
Hovedstaden målsætninger og
antallet af indsatser, hvilket bidrager
til at reducere CO2-udledningen
og klimaforandringerne. Regionen
arbejder på at energieffektivisere
bygningernes tekniske installationer
og brug af ny teknologi til at fremme
energieffektiviteten. Når regionen
arbejder med denne type projekter,
vil det være i innovativt samarbejde
med en række eksterne partnere.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Grøn medarbejdertransport
Mobiliteten og logistikken på og omkring hospitalerne i regionen skal være
så grøn som muligt, og medarbejderne
skal have optimale forudsætninger for
at kunne træffe et grønt transportvalg
– både i arbejdstiden og i pendlingen.
Det bidrager samtidig til mindre trængsel og støj, renere luft og mere motion.

Fra genanvendelse til
forebyggelse
Det er afgørende for en bæredygtig
fremtid, at vi udnytter de begrænsede
ressourcer bedre. Region Hovedstaden
udvider derfor fokus fra genanvendelse
af affald til også at omfatte forebyg
gelse og cirkulær økonomi. Det vil sige,
at regionen i højere grad skal sikre,

at der bliver taget højde for levetid,
genbrugsegnethed samt minimering
af overflødig emballage. På den måde
vil regionen få mere ud af mindre og
reducere affaldsmængden betydeligt.

VORES MÅL ER :
• at reducere CO2-udledningen fra energiforbruget med
70 % i 2025, og vi tilstræber at være fossilfri i 2030
• at afdække om Region Hovedstaden kan blive en af
Danmarks største offentlige bidragsydere til balancering
af el-nettet i 2030
• at reducere Region Hovedstadens CO2-udledning fra
tjeneste- og driftstransporten med 12 % inden 2025
• at andelen af medarbejdere i Region Hovedstaden, som
benytter grønne transportmidler til og fra arbejde skal øges
frem mod 2025
• at der er sket en fuld omstilling af regionens flåde til
bæredygtige køretøjer inden 2030
• at Region Hovedstaden genanvender 50 % affald i 2030
og tilstræber at være affaldsfrie i 2035
• at have flere og mere ambitiøse krav i forhold til

•
•

•
•

•

bæredygtige løsninger og miljømærker i Region
Hovedstadens indkøb
at øge fokus på klimavenlig kost, økologi og mindre
madspild i hospitalernes køkkener
at Region Hovedstadens byggeri i 2030 følger et
højt bæredygtighedsniveau, og Region Hovedstaden
har konsolideret sin frontløberposition indenfor
samfundsansvarligt hospitalsbyggeri
at reducere vandforbrug, målt pr. patient, på
hospitalerne med 5 % i 2025 og 7,5 % i 2030
at der skal være 1 lærling/elev pr. 10 faglærte på Region
Hovedstadens nuværende og fremtidige bygge- og
renoveringsprojekter
at Region Hovedstaden som arbejdsgiver ansætter
1 elev pr. 10 faglærte
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Som en af de største offentlige indkøbere er Region Hovedstaden med
til at rykke hele markedet i en mere
bæredygtig retning ved at efterspørge grønne og socialt ansvarlige
produkter. Regionen øger også
køkkenernes fokus på mere klima
venlig kost, omlægning til økologi og
mindre madspild.

Bæredygtigt byggeri og
renovering
Miljø- og klimaaftrykket fra bygge
aktiviteter og drift af bygninger er
mærkbart. Blandt andet derfor skal
bæredygtighed være en grundsten,
når Region Hovedstaden bygger nyt
eller renoverer. Det skal være en
del af planlægningen af alt byggeri,
at der screenes for bæredygtighed
afhængigt af byggeriets karakter og
omfang, når et screeningsværktøj er
udarbejdet. Desuden skal mulighed
erne for genbrug og genanvendelse
af byggematerialer i hospitalsbyg
geri, som erstatning for ikke
fornybare råstoffer, afdækkes med
henblik på fremme heraf.
Region Hovedstaden arbejder også
aktivt på at gøre hospitalerne vand
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effektive og på at håndtere spildevand på en ansvarlig måde, da rent
vand er en vigtig og knap ressource.

Social ansvarlighed
Som ansvarlig bygherre ønsker
regionen at sikre ordnede forhold på
byggepladserne, og at potentialet for
flere praktikpladser fuldt udnyttes.
På praktikpladsområdet arbejdes
også for at sikre fremtidens kompetencer til regionens egne virksom
heder og hospitaler via partner
skaber med erhvervsskolerne.

Bedre rammer for patienter
og medarbejdere
Når Region Hovedstaden arbejder
på at skabe grønne og ansvarlige
hospitaler, bidrager regionen samtidig til bedre og sundere rammer
for de daglige behandlinger med
fokus på patienten. En lang række
af indsatserne har positive afledte
effekter, som eksempelvis resulterer
i et bedre indeklima, mere motion
og frisk luft, større arbejdsglæde
og reducerede driftsomkostninger.
Det er både til gavn for patienter og
pårørende, og også med til at øge
arbejdsglæden og trivslen blandt de
ansatte.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Delmål i fokus:
DELMÅL 12.2
Brug og håndter
naturresourcer
bæredygtigt
DELMÅL 12.3
Halvér det globale
madspild per person

DELMÅL 12.4
Håndtér kemikalier og
affald ansvarligt

DELMÅL 12.5
Reducér affalds
mængden betydeligt

DELMÅL 12.7
Promovér bæredygtig
hed i offentlige indkøb
DELMÅL 12.8
Giv alle mennesker
viden og forståelse
for at kunne leve
bæredygtigt
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Forankring og prioritering af
arbejdet med verdensmålene
Opfølgning på
handlingsplanens
fremdrift

For at følge op på verdensmålene har FN
formuleret en række globale indikatorer
til alle verdensmålenes delmål. Danmarks
Statistik varetager rapporteringen om den
danske opfyldelse af de globale indikatorer
til FN. Men flere af indikatorerne giver ikke
et meningsfuldt grundlag til at monitorere
nationale, regionale og lokale indsatser.
Derfor er FN’s grundtanke også, at måden,
man arbejder med verdensmålene på, skal
være tilpasset de enkelte landes forskellige
lokale forhold, udfordringer og muligheder.
Verdensmålene skal først og fremmest ses
som en forandringsdagsorden og et værktøj til
udvikling, uanset hvilket startpunkt man har.
Region Hovedstaden vil derfor årligt ud
arbejde en samlet status på indsatsernes
fremdrift, for løbende at kunne vurdere og
eventuelt justere på indsatserne.

14
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Region Hovedstadens bidrag til
verdensmålene er forankret i eksister
ende politikker, strategier og planer.
For at sikre, at regionen fremadrettet
kan styre efter verdensmålene, skal
relevante nye politikker, strategier og
planer vurderes i forhold til verdens
målene og vil indeholde mål, som
minimum rækker frem mod 2030.

For at sikre, at regionens største og
væsentlige prioriteringer har verdens
målene for øje, bliver budgetforslag,
som sendes videre til budgetforhandling, og bevillingssager vurderet i forhold
til deres indflydelse på verdensmål
ene. Regionen vil løbende evaluere og
justere fremgangsmåden til at vurdere
budgetforslag og bevillingssager.

Region Hovedstaden har allerede
indenfor eksisterende budgetter igangsat væsentlige indsatser, der bidrager
til verdensmålene, og dette vil også
ske fremadrettet. Flere af indsatserne
kræver dog yderligere midler for at blive
realiseret. Supplerende finansiering af
indsatserne sker ved regionens årlige
budgetaftaler. Det betyder, at indsats
erne løbende vil blive ført ud i livet.

Indsatserne i denne handlingsplan er
forankret i følgende politikker, strategier
og planer:

•
•
•
•
•
•
•
•

Råstofplanen for Region Hovedstaden
Region Hovedstadens trafikbestilling
Den Regionale Udviklingsstrategi
Energiplan 2025
Transportplan 2025
Affaldsressourceplan 2025
Region Hovedstadens indkøbspolitik
Koncernhandlingsplan for grønne
indkøb
• Udbudsstrategi for bygge- og
anlægsaktiviteter
• Region Hovedstadens
praktikpladsindsats

• Plan for styrkelse af
forebyggelsesområdet
• Treårsplanen for psykiatrien
• Region Hovedstadens Strategi for
Sundhedsforskning 2018-2022
• Jordplanen for Region Hovedstaden
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Kommunikationsindsats i forbindelse med Region Hovedstadens
handlingsplan for FN’s verdensmål
Forslag til Region Hovedstadens handlingsplan for FN’s verdensmål forventes
endeligt godkendt af regionsrådet den 14. maj 2019.
I forbindelse med vedtagelsen af handlingsplanen planlægges en ekstern og
intern kommunikationsindsats. Formålet med kommunikationen er dels at
skabe opmærksomhed og invitere omverdenen til dialog om Region Hovedstadens arbejde med verdensmålene samt skabe større forankring af arbejdet
med verdensmålene hos medarbejdere. Verdensmålene er desuden et effektivt kommunikationsredskab i Region Hovedstadens løbende dialog med aktører på lokalt, nationalt og internationalt niveau.
Ekstern kommunikation:
•

Når handlingsplanen offentliggøres efter regionsrådsbeslutning lancerer administrationen en pressemeddelelse og andet proaktiv presse.

•

Region Hovedstaden er vært for et samlingsmøde for IDA’s Bæredygtighedskaravane på Rigshospitalet den 20. maj 2019, hvor regionsrådspolitikkere vil deltage.
Frem til juni 2019 besøger Bæredygtighedskaravanen 60 virksomheder i hele landet, der arbejder med FN’s verdensmål, og gør undervejs
stop ved 4 såkaldte samlingsmøder. Formålet med samlingsmødet er
at samle de virksomheder, som har fået besøg, for at dele erfaringer
med at arbejde med FN’s verdensmål samt at få input fra kommunal-,
regions- og christiansborgpolitikere m.m.
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•

Region Hovedstaden deltager med infomateriale i tre temaaviser i forbindelse med Global Goals Tour 2019.
Touren er Danmarks absolut største oplysningskampagne om FN´s 17
verdensmål og løber af stablen fra maj til september 2019. Gennem
lærerig, legende og vedkommende formidling, vil touren øge kendskabet til verdensmålene og til de virksomheder og organisationer, som
aktivt bidrager til at arbejde for målene. Touren afvikler 384 arrangementer i 48 danske byer og udgiver i alt 6 temaaviser, som hver trykkes i ca. 50.000 eksemplarer. Region Hovedstaden deltager med infomateriale i temaavis 1 (sundhed for alle), 2 (genbrug og cirkulær økonomi) og 6 (natur og grøn omlægning).

•

Region Hovedstaden deltager i Folkemødet, hvor hovedtemaet i år er
verdensmålene.
Region Hovedstaden er vært for to debatter (med temaerne ”ulighed i
sundhed” og ”mad”) i Danske Regioners telt, og er medarrangør af
Greater Copenhagen teltet, som har tre overordnede temaer (”Markedsføring, branding og tiltrækning af talenter og investeringer”, ”Infrastruktur og bæredygtig mobilitet” og ”Én integreret og bæredygtig
vækstregion”). Derudover har regionsrådspolitikkerne mulighed for
hver især at fremhæve regionens arbejde med verdensmålene i relevante arrangementer og debatter.

•

Til lancering af budget2020 vil der være såvel politisk som administrativ fokus på at kommunikere om initiativer, der understøtter den netop
vedtagne handlingsplan for FN’s verdensmål.

•

Region Hovedskaben bliver medlem af UN Global Compact.
UN Global Compact er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar med knap 13000 medlemsvirksomheder og -organisationer fra mere end 160 forskellige lande. Som medlem får man
blandt andet en platform til at kommunikere om fremskridt og engagement i forhold til FN’s verdensmål, adgang til ekspertise og værktøjer
samt adgang til det danske lokale netværk og arrangementer.

Intern kommunikation:
•

Administrationen udarbejder nyhed på alle Region Hovedstadens intranet om handlingsplanen.

Kommunikationsindsats i forbindelse med Region Hovedstadens handlingsplan for
FN’s verdensmål
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•

Drøftelse af handlingsplanen i Region Hovedstadens MED-organisation (samarbejdsstrukturen mellem ledelsen og medarbejdere).

•

Fokus på verdensmålene i forbindelse med Region Hovedstadens interne miljøpriskampagne i 2019.

Kommunikationsindsats i forbindelse med Region Hovedstadens handlingsplan for
FN’s verdensmål
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Forslag til fremadrettede indsatser under social- og
psykiatriudvalgets portefølje:

Forslag til fremadrettede indsatser under trafikudvalgets
portefølje:

•

•

Mindre ulighed i sundhed (Slide 2)

Grøn busdrift (Slide 10)

Forslag til fremadrettede indsatser under udvalget for
forebyggelse og sammenhængs portefølje:

Forslag til fremadrettede indsatser under erhvervs- vækst- og
forskningsudvalgets portefølje:

•

•

Forskning i forebyggelse og implementering af
forskningsresultater i klinikken (Slide 11)

•

Personlig medicin (Slide 12)

•

Flere praktikpladser gennem uddannelsesklausuler på Region
Hovedstadens egne byggerier og flere praktikpladser i egen
organisation (Slide 13)

Styrkelse af forebyggelsesområdet (Slide 3)

Forslag til fremadrettede indsatser under miljø- og
klimaudvalgets portefølje:
•

På vej mod intelligent fossilfrit energiforbrug (Slide 4)

•

På vej mod affaldsfrie hospitaler (Slide 5)

•

På vej mod fossilfri drifts- og medarbejdertransport (Slide 6)

•

Vandeffektive hospitaler (Slide 7)

•

Målrettet indsats som forebygger trusler fra jordforurening
ved bæredygtige løsninger (Slide 8)

•

Fremme brugen af genanvendelige materialer som erstatning
for jomfruelige råstoffer (Slide 9)

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Forslag til fremadrettede indsatser under forretningsudvalgets
portefølje:
•

Byggeri med bæredygtighed og samfundsansvar som
grundsten (Slide 14)

•

Bæredygtig indkøbspraksis (Slide 15)

•

Øget omstilling til økologi (slide 16)

2

Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Opsamling på drøftelser i stående udvalg om
fremadrettede indsatser i handlingsplan for FN's verdensmål
Bilag 1 - Side -2 af 16

Mindre ulighed i sundhed
Politisk forankring:
Social- og psykiatriudvalget
Bidrager til verdensmål:

3: Sundhed og trivsel. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for
alle aldersgrupper.
10: Mindre ulighed. Reducer ulighed i og mellem lande. Delmål 10.3

Beskrivelse af indsats:
Treårsplanen for psykiatrien skal være med til at sætte retning på
udviklingen i psykiatrien og prioritere de indsatser, der skal arbejdes
målrettet med i de kommende år. Treårsplanen bliver udarbejdet på
baggrund af en bred inddragelse af brugere, pårørende og
medarbejdere på psykiatriområdet og forholder sig herudover til
aktuelle udspil fra regeringen, Danske Regioner, KL og
Sundhedsstyrelsen.
Treårsplanen vil formodentlig indeholde følgende indsatsområder:

Indsatsens målsætning:
I forhold til FN’s verdensmål skal treårsplanen ses i sammenhæng
med ønsket om at reducere ulighed. Særligt ulighed i sundhed er en
væsentlig problemstilling for psykiatriske patienter, hvor
overdødelighed, komorbiditet og misbrug spiller en stor rolle for
den enkelte borger.
Samlet set vil indsatsområderne bidrage til bedre behandling af
mennesker med psykisk sygdom, ikke mindst i kraft af det store
fokus på at mindske ulighed i sundhed.

Indsatsens forankring i nuværende strategier eller planer:

Treårsplanen for psykiatrien 2020-2022 er under udarbejdelse og
administrationen forventer, at et forslag til en plan vil være klar til
behandling i Regionsrådet i sommeren 2019.

• Recovery - brugerinddragelse,
• Samarbejde med kommuner, civilsamfund og praksis,
• Sammenhæng mellem psykiatri og somatik (ulighed i sundhed),
• Tvang
• Psykisk sygdom og misbrug.
Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Ressourcevurdering:
Der vurderes ikke behov for yderligere ressourcer.
Det forventes, at treårsplanen kan indgå i det kommende budget for
Region Hovedstaden.

Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Opsamling på drøftelser i stående udvalg om
fremadrettede indsatser i handlingsplan for FN's verdensmål
Indsatsens
Bilag 1 - Side -3 af 16

Styrkelse af forebyggelsesområdet

Politisk forankring:
Udvalget for forebyggelse og sammenhæng.

Bidrager til verdensmål:
3: Sundhed og trivsel. Sikre et sundt liv for alle og
fremme trivsel for alle aldersgrupper. Delmål 3.4
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målsætning:

Målet for en styrkelse af forebyggelsesområdet i Region
Hovedstaden er, at regionen skal arbejde mere
målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse for at
der kan sættes ind langt tidligere end, når hospitalerne
møder borgerne som patienter i sundhedsvæsenet. Det
skaber bedre livsvilkår og flere gode leveår for borgerne,
og det mindsker behandlingsbehovet i
sundhedsvæsenet.

Beskrivelse af indsats:
En styrkelse af forebyggelsesområdet skal bl.a. ske
gennem samarbejde med kommuner, civilsamfund
mv. Et forslag til en plan for styrkelse af
forebyggelsesområdet skal præsenteres for
Regionsrådet i løbet af 2019. Planen vil
formodentligt indeholde indsatser om patientrettet
forebyggelse og rygning.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Indsatsens forankring i nuværende strategier eller
planer:
Plan for styrkelse af forebyggelsesområdet (2019)
Ressourcevurdering:
Der er afsat 4 mio. kr. til en styrkelse af
forebyggelsesområdet. Udarbejdelsen af planen kan
gennemføres indenfor de afsatte ressourcer.

2 - Orienteringssag: Opsamling på drøftelser i stående udvalg om
PåPunkt
vejnr.mod
intelligent
fossilfrit
Indsatsens målsætning:
fremadrettede
indsatser
i handlingsplan
for FN's verdensmål
Bilag 1 - Side -4 af 16
energiforbrug
Øge ambitionsniveauet for eksisterende indsats om, at nedbringe CO -udledningen fra energiforbruget af
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Politisk forankring: Miljø- og klimaudvalget
Bidrager til verdensmål:
7: Bæredygtig energi. Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en
overkommelig pris. Delmål: 7.2 og 7.3
11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende,
sikre, robuste og bæredygtige. Delmål: 11.6
13: Klima-indsats. Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
Delmål: 13.2 og 13.3.
Beskrivelse af indsats:
CO2-reduktion fra Region Hovedstadens drift er et stort og væsentligt fokusområde for både
politikere, borgere og erhvervsliv. Derfor har regionens Energiplan 2025 et ambitiøst mål om, at
hospitalerne skal nedbringe CO2-udledningen fra energiforbruget af el og varme med 60 % i 2025.
Det mål øger Region Hovedstaden nu yderligere til 70 % for at understøtte FN’s verdensmål.
Desuden vil regionen arbejde på at være meget tæt på fossilfrit energiforbrug i 2030 med 100%
fossilfrihed i 2035.
Den ene andel af den øgede CO2-reduktion - den del som Region Hovedstaden selv har direkte
indflydelse på - forventes at komme fra en kombination af allerede planlagte meget store
energieffektiviseringsprojekter på hospitalerne (ESCO 3.0), øget ambitionsniveau for udbygning med
lokal vedvarende energi på hospitalerne og ikke mindst projekter som gennemføres under
renoveringsplanen. Desuden forventes indfasning af de nye hospitalsbyggerier at bidrage positivt, da
de fleste opføres i lavenergiklasse 2020.
Den anden andel af den øgede CO2-reduktion – den del som Region Hovedstaden ikke selv har
direkte indflydelse på - forventes at komme fra en hurtigere omstilling til grøn energiproduktion i
Danmark end vurderet da Energiplan 2025 blev udarbejdet.

Integration af nye teknologier og vedvarende energikilder i f.eks. el-nettet i Danmark stiller store
krav til viden, samarbejde og investeringer. Med regionens kompetencer, energiforbrug og
ambitioner inden for energieffektivisering og bygningsdrift kan Region Hovedstaden spille en
væsentlig rolle ift. netbalancering og inklusion af nye, vedvarende energikilder i forsyningsnettet
som afhænger af vejret og døgnrytmen. Således kan regionen bidrage til både smidig integration af
nye teknologier og bedre udnyttelse af energiinfrastrukturen i hovedstadsregionen. Omstillingen
Møde
og klimaudvalget
23-04-2019
bliver
drevetiafMiljønetselskaber
og myndigheder, mend.regionen
kan spille en aktiv rolle som partner.

el og varme, fra 60 % til 70 %:
Region Hovedstaden er tæt på fossilfrit energiforbrug i 2030, og med følgende delmål i 2025:
• 70 % CO2-reduktion fra energiforbrug i driften.
• En femdobling af lokal vedvarende energiforsyning på hospitalerne (primært solceller).
• CO2 vægter anseligt i relevante udbud af serviceydelser og øvrige driftsopgaver med
udgangspunkt i helhedssyn for patientbehandling og hospitalernes økonomi.
Ny målsætning om, at Region Hovedstaden i 2030 er en af Danmarks største offentlige bidragsydere til
netbalancering, og med følgende delmål i 2025:
• Der er etableret velfungerende partnerskaber omkring netbalancering og mulig energilagring,
med alle relevante interessenter, på samtlige af Regionens hospitaler.
Indsatsens forankring i nuværende strategier eller planer:
• Energiplan 2025
• Opdateret indkøbspolitik 2019

Ressourcevurdering:
Det øgede ambitionsniveau forventes at kunne indfries ved:
• ESCO 3.0 (ca. 1 mia. kr.) leasingfinansieres via kommunekredit. Afdrag på investeringen dækkes af
energibesparelsen således at regionen ikke skal have ”penge op af lommen”. EU-programmet Elena
bidrager med 24 mio. kr. til teknisk assistance i projektet. Inden projekterne igangsættes vel der
være en drøftelse af inkludering af solceller og grundvandskøling samt generelle krav til fx
tilbagebetalingstid.
• Fokus på udnyttelse af synergier mellem energieffektiviseringsprojekter, udbygning med lokal
vedvarende energi og projekter som gennemføres under renoveringsstrategien.
• Deltagelse i godt fire puljestøttede innovative partnerskaber med private firmaer og
vidensinstitutioner, hvoraf regionens andel i hele perioden anslået vil udgøre: godt tre årsværk og
3,5-4 mio. kr. til udstyr og tjenesteydelser (nøgletal er fremkommet via erfaringer fra FUTURE
projektet).
• Ressourcetræk til øget samarbejde med Koncernindkøb om CO2-rigtige indkøb anslået 1/2 årsværk
hvert år i hele perioden. Totaløkonomien er gunstig.
• Region Hovedstaden er partner i et INTERREG projekt (FUTURE) på Bornholms Hospital, som vil
belyse mulighederne og fremdriften i dette projekt kan lægge sporene for yderligere aktiviteter.
FUTURE er allerede finansieret af EU og egne driftsmidler. Opfølgende projekter indenfor
netbalancering forventes finansieret på lignende vis.

Indsatsens målsætning:

2 - Orienteringssag:
Opsamling
på drøftelser i stående udvalg om
PåPunkt
vejnr.mod
affaldsfrie
hospitaler
fremadrettede indsatser i handlingsplan for FN's verdensmål
Bilag 1 - Side -5 af 16

•
•

Politisk forankring: Miljø- og klimaudvalget
Bidrager til verdensmål:
12: Ansvarligt forbrug og produktion. Sikre bæredygtige forbrugs- og
produktionsformer. Delmål: 12.5, 12.7
17: Partnerskaber for handling. Styrke det globale partnerskab for handling og øg
midlerne til at nå målene. Delmål: 17.6, 17.17
Beskrivelse af indsats:
Region Hovedstaden har med Affaldsressourceplan 2025 et ambitiøst mål om at øge
genanvendelsen til 40 % i 2025 fra godt 22 % i 2017. Indsatsen for at øge
genanvendelsen er i fuld gang med udrulning af et nyt genanvendelsessystem på
regionens hospitaler med tilhørende undervisning og vejledning.
Selv om målet på 40 % genanvendelse nås i 2025 vil der stadig være godt 60 % af
regionens affald som enten forbrændes eller deponeres. Med udgangspunkt i at vi
står over for et globalt paradigmeskifte - godt understøttet af EU lovgivning - hvor
affald må forventes at blive et ord som hører fortiden til, lægges op til en styrkelse af
regionens målsætninger på affaldsressourceområdet.
For at komme videre er det nødvendigt, at udvide fokus fra genanvendelse til også at
omfatte forebyggelse af affald og cirkulær økonomi. Det vil sige, at vi i langt højere
grad end det er tilfældet i dag skal kigge på produkters levetid,
reparationsegenskaber, genbrugsegnethed og muligheden for genanvendelse med
mindst mulig downcycling (fx nedknusning af byggeaffald til grus versus direkte
genbrug af mursten). Desuden skal der kigges på brug af overflødig emballage og
emballage, som ikke kan genanvendes.

Indsatsen vil fordre et tæt samarbejde mellem hospitaler, koncerncentre,
vidensinstitutioner og ikke mindst leverandører. Hver gang centre og hospitaler
efterspørger produkter og services via koncernindkøb skal vi tilstræbe
ressourceeffektive og cirkulære løsninger. Det samme gælder ved bygge- og
anlægsopgaver.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019
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50 % genanvendelse i 2030.
Et visionsmål om ”affaldsfrie hospitaler i 2035” når forebyggelsesindsatsen er slået fuldt
igennem – se note 1

Note 1: Affaldsfrie hospitaler skal forstås på den måde at alle indkøbte produkter, materialer og
forbrugsstoffer forebygges, genbruges eller genanvendes. Tiden vil vise hvor langt vi kan komme, men
intention og retning ligger fast. Visionen skal tages med tre forbehold:
• Det affald som har været i kontakt med eller stammer fra patienter (herunder udgjorde klinisk
risikoaffald alene 9 % af den samlede affaldsmængde i 2017), forbrændes af sikkerhedsmæssige
årsager og kan derfor ikke genanvendes.
• Beslutninger vedrørende ressourceeffektivitet skal altid ske ud fra et helhedsperspektiv med hensyn
til patienthensyn, som altid er regionens første prioritet, og merudgifter.
• Det forudsættes at lovgivning og rammebetingelser indenfor cirkulær økonomi løbende udvikles
frem mod 2035.

Indsatsens forankring i nuværende strategier eller planer:
• Affaldsressourceplan 2025
• Opdateret indkøbspolitik 2019
Ressourcevurdering:
•

Ca. 200.000 kr. til udarbejdelse til plan for forebyggelse og cirkulær økonomi.

•

Deltagelse i godt fire puljestøttede innovative partnerskaber med private firmaer og
vidensinstitutioner, hvoraf regionens andel i hele perioden anslået vil udgøre: godt tre
årsværk og 3,5-4 mio. kr. til udstyr og tjenesteydelser (nøgletal er fremkommet via
erfaringer fra FUTURE projektet).

•

Udvidelse af Genbrug og donationsenhedens indsats for øget ressourceeffektivitet: Fast
opnormering med 1 årsværk og 600.000 kr. til øget årlige driftsomkostninger. Hertil en
investering på ca. 500.000 kr. det første år. Totaløkonomisk set er initiativet positivt på
genbrugsdelen.

•

Øget medarbejdertimer til cirkulære indkøb i Koncernindkøb (vurderes pba.
forsøgsordningen) og 1-2 årsværk ekstra fra 2020 i Center for Ejendomme til samarbejde
med Koncernindkøb om opgaven.

•

Økonomiske konsekvenser af skærpede krav til ressourceeffektivitet i udbud frem til 2030
kan ikke fastslås på forhånd. Det afhænger bl.a. af markedets modenhed og hvad der
udbydes. Pga. EU-lovgivning og øget globalt fokus på cirkulær økonomi må det forventes,
at markedet modnes i de kommende år. Merudgifter som følge af grønne krav skal
afvejes med sparekrav.

2 - Orienteringssag:
Opsamlingog
på drøftelser
i stående udvalg om
PåPunkt
vejnr.mod
fossilfri driftsmedarbejder
Indsatsens målsætning:
fremadrettede indsatser i handlingsplan for FN's verdensmål
Bilag 1 - Side -6 af 16
transport
At styrke indsatsen for at nå de vedtagne eksisterende mål i Transportplan 2025 om:

Politisk forankring: Miljø- og klimaudvalget
Bidrager til verdensmål:
3: Sundhed og trivsel. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle
aldersgrupper. Delmål 3.4, 3.9.
9: Industri, innovation og infrastruktur. Bygge robust infrastruktur, fremme
inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. Delmål 9.1,
9.4.
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• Reduktion CO2-udledning fra driften på 12% inden 2025.
• Fuld fossilfrihed inden for Region Hovedstadens samlede transport af medarbejdere,
patienter, varer og tjenesteydelser inden 2050.
• Andelen af medarbejdere, som benytter grønne transportmidler til og fra arbejde, skal øges
i perioden 2012 til 2025.
Derudover foreslå administrationen, at der sker en:
• Fuld omstilling af regionens flåde til bæredygtige køretøjer inden 2030.

12: Ansvarligt forbrug og produktion. Sikre bæredygtige forbrugs- og
produktionsformer. Delmål 12.6, 12.7 og 12.8.

Indsatsens forankring i nuværende strategier eller planer:

Beskrivelse af indsats:

Ressourcevurdering:
En vedblivende ændring af medarbejderes transportvaner er afhængig af en konstant indsats.
Indsatsen vil kræve tilførsel af flere medarbejderressourcer. Det er særligt krævende at få
forankret indsatsen på regionens mange matrikler, hvorfor der ideelt skulle ansættes
dedikerede mobilitetskonsulentermed direkte reference til ledelsen. Årlig samlet bruttoudgift
til mobilitetskonsulenter er i størrelsesordenen 4,7 mio. kr., svarende til 9 årsværk per år. Der
er også behov for investeringer i infrastruktur.

I Transportplanen arbejdes for bæredygtig omstilling af Region Hovedstadens
driftstransport samt medarbejdernes rejser. Målet er at reducere Region
Hovedstadens CO2-udledning fra driften med 12% inden 2025. Der arbejdes
med fx cykling, elbiler og virtuelle møder. Især handler indsatsen om
adfærdsændringer.
Tjenesterejser i fly er den helt store synder i transportens CO2-regnskab, og
står for 56% af den samlede udledning. Indsatsens implementerbarhed
afhænger derfor i høj grad af muligheden for at reducere CO2-udledningen fra
flyrejser.
Derudover er der et stort potentiale i at optimere regionens interne transport,
flådestyringsindsatsen, og dermed reducere antallet af kørte kilometer mellem
hospitaler og virksomheder samt reducere trængslen på vejene. Regionens
interne transport er meget fragmenteret og ofte ukoordineret, når man ser på
detMøde
samlede
transport-flow.
i Miljøog klimaudvalget d. 23-04-2019

Transportplan 2025

Kompensering af klimabelastningen fra regionens flytransport koster på årsbasis imellem 1,3
og 8 mio. kr., alt afhængigt af, hvilken model man vælger i forhold til eksterne eller interne
CO2-reduktions investeringer.
Til flådestyringsindsatsen vurderes et behov for 1 årsværk til markedsafdækning af fossilfrie
køretøjer, kortlægning af regionens vognpark og kørselsbehov samt udarbejdelse af
rapporterings- og fremdriftsværktøj i 2019 og 2020. Derudover vurderes også et behov for
250.000 kr. til systemunderstøttelse af regionens flådestyring, herunder kapacitetsforbrug,
kørselsregnskab og CO2 forbrug.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Opsamling på drøftelser i stående udvalg om
fremadrettede indsatser i handlingsplan for FN's verdensmål
Bilag 1 - Side -7 af 16

Vandeffektive hospitaler

Politisk forankring: Miljø- og klimaudvalget
Bidrager til verdensmål:
6: Rent vand og sanitet. Sikre at alle har adgang til vand
og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt. Delmål: 6.4
og 6.3
Beskrivelse af indsats:
Et reduceret vandforbrug på hospitalerne vil give
økonomiske besparelser ift. køb af vand, mindre
afledningsbidrag og mindre vand gennem eventuelle
spildevandsanlæg. Det vil desuden give en miljøgavnlig
effekt ved brug af mindre grundvand og mindre energi til
proces af spildevand. Indsatsområdet indebærer
vandenergieffektive løsninger ved nybyg og renovering,
herunder intelligent teknologi som bl.a. forebygger
vandspild samt adfærdskampagner. Vandforbruget ligger
på ca. 1,2 mio. m3/år.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Indsatsens målsætning:
• Ny målsætning om en reduktion af vandforbruget, målt pr.
patient, på hospitalerne med 5 % i 2025 og 7,5% i 2030.
Basisår: 2015
Indsatsens forankring i nuværende strategier eller planer:
•

Renoveringsplan

•

Spildevandsstrategi som imødekommer kommunale krav om
spildevandsrensning på Rigshospitalet - Blegdamsvej, Bispebjerg Hospital og
forventeligt også Hvidovre Hospital

Ressourcevurdering:
• 200.000 kr. til udvikling og gennemførelse af kampagne der
henvender sig til både patienter og personale på
hospitalerne med henblik på at nedbringe brugen af
brugsvand i hverdagen.
• Der tænkes gennemført et puljestøttet innovativt
partnerskab (fx via EU eller Miljøstyrelsen) med private
firmaer og vidensinstitutioner, hvoraf regionens andel vil
udgøre et årsværk fra 2020 til 2024 og dertil ca. 1 mio. kr. til
udstyr og test.

Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Opsamling på drøftelser i stående udvalg om
Målrettet
som forebygger
trusler fra
fremadrettedeindsats
indsatser i handlingsplan
for FN's verdensmål
Bilag 1 - Side -8 af 16 ved bæredygtige løsninger
jordforurening
Indsatsens målsætning:

Politisk forankring: Miljø- og klimaudvalget

Bidrager til verdensmål:
6: Rent vand og sanitet. Sikre at alle har adgang til vand
og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt. Delmål 6.3,
6.1 og 6.6.

9: Industri, innovation og infrastruktur. Bygge robust
infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig
industrialisering og understøtte innovation. Delmål 9.3.
Beskrivelse af indsats:
Region Hovedstaden har ansvaret for at forebygge og
forhindre skadelige virkninger fra jordforurening for der
igennem at beskytte borgernes sundhed, grundvandet og
miljøet. Ren jord og rent vand giver ikke i sig selv et sundere
liv, men de er vigtige bidrag – og ultimativt nogle af de
grundlæggende forudsætninger for at have et liv.
Region Hovedstaden deltager aktivt i udvikling af ny
teknologi, som kan støtte en bedre, billigere og mere
bæredygtig løsning af myndighedsopgaverne indenfor jordog grundvandsforureningsområdet.
Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

• Fortsætte med at skabe overblik over jordforurening på alle
bolig- og erhvervsgrunde i hovedstadsregionen, for dermed at
kunne prioritere og målrette indsatsen, så de mest miljø- og
sundhedsskadelige forureninger bliver taget først.
• Den målrettede indsats sikrer, at grundvandet kan bruges til
drikkevand. Indsatsen skaber også tryghed for borgerne og
sikrer, at børn kan lege frit på jorden i børnehaver og på
legepladser.
• Ambitionsniveauet fastlægges i Jordplanen. Mål i den
nuværende plan er, at 80 % af grundvandet er sikret på 10 år.
• En styrket indsats for at udvikle mere bæredygtige og mindre
CO2-belastende oprensningsmetoder indenfor jord og
grundvand.

Indsatsens forankring i nuværende strategier eller planer:
Indsatsen forankres i Jordplanen (revideret Jordplan forventes i
2019).

Ressourcevurdering:
Forventes gennemført inden for de eksisterende ressourcer.
Øget aktivitet ift. bæredygtige oprensningsmetoder vurderes til
ca. 1 årsværk i 2 år.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Opsamling på drøftelser i stående udvalg om
Fremme
brugen
afi handlingsplan
genanvendelige
materialer
fremadrettede
indsatser
for FN's verdensmål
Bilagerstatning
1 - Side -9 af 16for jomfruelige råstoffer
som

Politisk forankring: Miljø- og klimaudvalget

Indsatsens målsætning:
•

Bidrager til verdensmål:
8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. Fremme vedvarende, inklusiv og
bæredygtig økonomiske vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt
anstændigt arbejde for alle. Delmål 8.4.
11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. Gøre byer, lokalsamfund og
bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Delmål 11b.

Øget ambitionsniveau om, at 20 % af råstofforbruget i hovedstadsregionen er
dækket af genanvendte materialer i 2030. Efter 2020 dækkes vækst i råstofforbrug
alene af genanvendte materialer (sekundære råstoffer).

Fremme brugen af genanvendelige materialer som erstatning for jomfruelige
råstoffer gennem at:
a) Bidrage til udarbejdelse af fælles råstofstrategi
b) Bidrage til teknisk samarbejde mellem MST og Danske regioner (2019)

12: Ansvarligt forbrug og produktion. Sikre bæredygtige forbrugs- og
produktionsformer. Delmål 12.2.

c) Analyse af byggeaffaldets potentiale som sekundær råstofressource

Beskrivelse af indsats:

d) Indsamle, formidle og demonstrere viden om sekundære råstoffer, koblet til egne
byggerier

Prognoser (Danske Regioner/NIRAS 2018) over fremtidigt forbrug af råstoffer
viser, at forbruget vil stige, hvilket er i modstrid med verdensmål nr. 8. For
miljø- og klimaudvalget er det en ambition, at nå ned på at bruge ressourcer
der svarer til en jordklode om året eller mindre, ligesom der efterspørges
indsats som kan have større effekt udadtil ift. samfundsrettede
myndighedsopgaver omkring råstoffer, vand, jord, transport. Med
udgangspunkt i egne byggerier ønskes indsats i form af udvikling og
demonstration omkring indkøb, nedrivning og genbrug.
Samfundsmæssig værdi:
Betydning af regionens indsats ift. realisering af delmålet: Regionens indsats vil
være bidrage til implementering af cirkulær økonomi og er afgørende for
sikring af kommende generationers adgang til råstoffer, forhindring af
ressourceknaphed og afledte prisudsving.
Skalerbarhed: Indsatsen kan opskaleres på nationalt niveau.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Indsatsens forankring i nuværende strategier eller planer:
•

Råstofplan (a + b + c)

•

Koncerndrift – bæredygtig byggeri, Center for Ejendomme (d)

Ressourcevurdering:
Indsats a + b + c + d:
Finansieres delvist inden for eksisterende ressourceramme.
Behov for tilførsel af ressourcer skønnes til 1 årsværk i 2 år samt 1,5 mio. kr. fordelt
over 2 år.
Indsats d: Forudsætter prioritering i forbindelse Region Hovedstadens egne
byggeprojekter

Grøn busdrift

Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Opsamling på drøftelser i stående udvalg om
fremadrettede indsatser i handlingsplan for FN's verdensmål
Bilag 1 - Side -10 af 16
Indsatsens målsætning:

Politisk forankring: Trafikudvalget

Bidrager til verdensmål:
3: Sundhed og trivsel. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
Delmål 3.9.
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At styrke den eksisterende indsats om at udfase dieselbusser i regionens drift frem
mod 2030, og i stedet erstatte dem med el-busser eller andre busser med tilsvarende
miljø- og støjfordele, og dermed understøtte fællesmålsætningen i Movia om fossilfri
drift i 2030.

4: Kvalitetsuddannelse. Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for
livslang læring. Delmål 4.1, 4.4.

Indsatsens forankring i nuværende strategier eller planer:
Som led i at indfri målsætningen fra Budgetaftale 2018 og Konstitueringsaftalen om at

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig
økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle. Delmål
8.1, 8.2.

udfase dieselbusser fra den kollektive trafik inden 2030, skal der udarbejdes en plan
for den grønne omstilling af den kollektive trafik.

9: Industri, innovation og infrastruktur. Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og
bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. Delmål 9.1, 9.4

I Budgetaftale 2019 er desuden afsat midler til forsøg med brintbus, der skal skabe
viden om en uprøvet teknologi, samt til en analyse af muligheder for fossilfri drift på
lokalbanerne.

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser
inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Delmål 11.2
Beskrivelse af indsats:
Regionen har en stor myndighedsopgave ift. at drive bus- og lokaltogsruter af regional
karakter, og Region Hovedstaden har årligt en budgetramme for kollektiv trafik på ca. 500
mio. kroner.
Den regionale kollektive trafik er med undtagelse af to buslinjer baseret udelukkende på
fossil energi (diesel), hvorfor den har et stort klimaaftryk. Der er behov for en indsats for
omstilling af denne til renere og mere effektive teknologier.
Det er derfor tidligere besluttet at udfase dieselbusser i regionens drift frem mod 2030, og i
stedet erstatte dem med el-busser eller andre busser med tilsvarende miljø- og støjfordele,
og dermed understøtte fællesmålsætningen i Movia om fossilfri drift i 2030. Som led i at
indfri målsætningen foreslår administrationen, at der afsættes midler til at finansiere den
teknologiske omstilling.
Implementerbarheden afhænger af målet for indsatsen. Fokuseres der blot på CO2-udledning
og ikke på lokale emissioner vil implementerbarheden være væsentligt højere pga. lavere
omkostninger og mindre krævende teknologi. Miljø- og sundhedsgevinster vil dog også blive
lavere, hvis lokale emissioner nedprioriteres.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Ressourcevurdering:
Indsatsen for en grøn omstillingsplan kan klares med eksisterende
medarbejderressourcer.
Midlerne til den teknologiske omstilling kræver derimod en politisk prioritering, da
emissionsfrie og støjreducerende teknologier vurderes at give en årlig meromkostning
på ca. 20% (ca. 50 mio. kr.) på nuværende tidspunkt for Region Hovedstadens
buslinjer. Meromkostningen vil komme i etaper i takt med, at de forskellige linjer skal i
udbud de kommende år. Den sidste buslinje kan senest være omstillet i 2031.
Omkostningerne er behæftet med stor usikkerhed, da de vil være forskellige fra linje til
linje pga. ruternes geografi og køreplan, mens at teknologierne er under stor udvikling,
hvilket forventes at gøre det billigere og billigere at overgå til emissionsfri drift.
Skæres der på busdriften for at finde denne finansiering vil det være i konflikt med
andre delmål som fx 11.2. Omkostningerne ved emissionsfrie teknologier mindskes
dog løbende, og forsøg som vores eget brintbusforsøg medvirker til denne udvikling.

Forskning
i forebyggelse
ogpå drøftelser i stående udvalg om
Punkt nr. 2 - Orienteringssag:
Opsamling
fremadrettede indsatser iaf
handlingsplan
for FN's verdensmål i
implementering
forskningsresultater
Bilag 1 - Side -11 af 16
klinikken
Indsatsens målsætning:
Politisk forankring: Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget
Bidrager til verdensmål:
3: Sundhed og trivsel. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle
aldersgrupper. Delmål 3.3, 3.4 (dødelighed som følge af hjerte-karsygdomme, kræft, diabetes eller KOL).
Netop styrket forskning i forebyggelse og implementering af forskningen
vil være afgørende for at indfri delmålet i en dansk kontekst. Der
fokuseres i indsatsen både på den regionale (nære) og globale sundhed.

Beskrivelse af indsats:
Erhverv-, vækst-, og forskningsudvalget har i drøftelse om verdensmålene
påpeget, at udviklingen går den forkerte vej på sundhedsområdet indenfor
forebyggelse, fx er der for mange der ryger, får sukkersyge og andre
livsstilssygdomme.
Derfor anbefaler administrationen, at man opprioriterer nogle af de allerede
igangværende indsatser vedrørende styrket forskning i forebyggelse og
sundhedsfremme fra ”Region Hovedstadens Strategi for Sundhedsforskning
2018-2022”. Forskningsresultaterne er en væsentlig del af forudsætning for
effekt af indsatserne på forebyggelsesområdet i øvrigt - under overskrifterne
Sundere borgere og Lighed i sundhed, som ligger i naturlig forlængelse af den
kommende ”Plan for en styrkelse af forebyggelsesområdet”. I denne
forbindelse foreslås forskning i forebyggelse og sundhedsfremme stærkt
opprioriteret og herunder især forskning i implementering af indsatser, der
med sikkerhed virker.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019
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At styrke og opprioritere den eksisterende indsats om forebyggelse og sundhedsfremme
gennem forskning og bedre/større implementering af forskningsresultater. Derudover er det
et mål at sikre øget og hurtigere impact gennem koordination med den generelle indsats på
området på tværs af regionen, således at forskningsresultater bliver implementeret i klinikken
og i daglig praksis til gavn for patienter og borgere.
•

”Region Hovedstaden Strategi for Sundhedsforskning 2018-2022” med styrkelse af
forskning i forebyggelse og sundhedsfremme - i sammenhæng med ”Plan for styrkelse af
forebyggelsesområdet”.

•

Indsatser udvælges og prioriteres

•

Pulje på 5 mio. kr. , som kan søges til forskning eller implementering af forskning i
klinikken og daglig praksis, der omfatter delmål 3.3 og 3.4

Der prioriteres at bevilge og gennemføre 3-5 forsknings/implementerings-projekter mere, der
sammen med den allerede planlagte indsats og sammen med relevante interessenter på
tværs af sektorer skal sikre implementering af forebyggelse, der virker – for at sikre sundere
borgere og mindske ulighed i sygdom. Da der er tale om forskning og udvikling af metoder,
kan der ikke sættes præcist mål for endelig effekt.

Indsatsens forankring i nuværende strategier eller planer:
”Region Hovedstadens Strategi for Sundhedsforskning 2018-2022”, der skal ses i
sammenhæng med den kommende ”Plan for en styrkelse af forebyggelsesområdet”.

Ressourcevurdering:
5 mio. kr. til opgradering af forskningspulje særligt for forskning i forebyggelse og
implementering af forskningsresultater i klinikken. Puljen kan administreres i
regi af Region Hovedstadens Forskningsfond og vil dermed ikke kræve yderligere
medarbejderressourcer.

Personlig
medicin Opsamling på drøftelser i stående udvalg om
Punkt nr. 2 - Orienteringssag:
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fremadrettede indsatser i handlingsplan for FN's verdensmål
Bilag 1 - Side -12 af 16

Politisk forankring: Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget

Indsatsens målsætning:

Bidrager til verdensmål:

At styrke eksisterende indsats for at sikre, at der:

3: Sundhed og trivsel. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle
aldersgrupper.

•

Beskrivelse af indsats:
Det overordnede formål med personlig medicin er at tilpasse diagnostik
og behandling til den enkelte patient ved at inddrage viden om bl.a.
gener. Personlig medicin er et paradigmeskifte og bliver afgørende i
udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

For at understøtte denne udvikling, er der nedsat en bestyrelse for et
fælles østdansk initiativ: Personlig Medicin i Østdanmark, med deltagelse
af repræsentanter fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns
Universitet (KU) SUND og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
Bestyrelsen har ansvaret for etablering af en østdansk infrastruktur for
personlig medicin og samarbejdet ind i den nationale strategi for
personlig medicin.
Under bestyrelsen indgår tre styregrupper med faglig repræsentation for
hhv. datacenter, genomcenter og biobankcenter. Dertil er der behov for
at arbejde med uddannelse, etik og udbredelse af personlig medicin i
klinikken.
Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Fra 2020 til 2025 implementeres personlig medicin i rutinebehandlingen - i
takt med at de forskellige behandlingsområder bliver modnet hertil.

Indsatsens målsætningen vil blive yderligere konkretiseret i regi af bestyrelsens
arbejde.

Indsatsens forankring i nuværende strategier eller planer:
Region Hovedstadens Strategi for Sundhedsforskning 2018-2022.

Ressourcevurdering:
•

Der er afsat 13,8 mio. kr. fra Region Hovedstaden (2018-19) og Region
Sjælland (2018-20) til opstart af infrastrukturen. På sigt skal der ansøges om
eksterne midler til infrastrukturen.

•

2 mio. kr. til bl.a. uddannelse af sundhedspersonale, udbredelse i klinikken
og inddragende borgerinitiativer.

Flere
praktikpladser
gennem
uddannelsesklausuler
Punkt
nr. 2 - Orienteringssag:
Opsamling
på drøftelser i stående udvalg om
indsatser i handlingsplan
for FN's verdensmål
påfremadrettede
Region Hovedstadens
egne byggerier
og flere
Indsatsens målsætning:
Bilag 1 - Side -13 iafegen
16
praktikpladser
organisation
Politisk forankring: Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget
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En styrket indsats med supplerende nye tiltag for at sikre større udnyttelse af
praktikpladspotentialet i forbindelse med uddannelsesklausuler på regionens
egne byggerier og i regionens egen organisation for at bidrage til at nå de
eksisterende mål:
•

I alle årene, mens regionens bygge- og renoveringsprojekter pågår, skal der
være 1 lærling/elev per 10. ansatte håndværker.

4. Kvalitetsuddannelse. Sikre alle lige adgang til
kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring.
Delmål 4.4.

•

Andelen af elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse hos Region
Hovedstaden øges med 10 procent (fraset SOSU, der er dimensioneret) i
2019.

Beskrivelse af indsats:

Indsatsens forankring i nuværende strategier eller planer:

Uddannelsesklausuler: Denne indsats består af to dele. Den ene del
omhandler en fortsættelse af den eksisterende kontrol- og service
funktion efter 2020. Den anden del indebærer, at den eksisterende
kontrol- og servicefunktion suppleres af nye tiltag, hvor best practice
udbredes og regionens byggeprojektledere rustes bedre til at håndtere
de mange udfordringer, der er forbundet med uddannelsesklausulerne.
Indsatsen indebærer en mere håndholdt indsats tættere på bygge- og
renoveringsprojekterne. Hermed øges udnyttelse af
praktikpladspotentialerne på regionens bygge- og anlægsprojekter.

Begge indsatser er forankret i regionens nuværende
praktikpladsindsats.

Bidrager til verdensmål:

Praktikpladser i egen organisation: Region Hovedstaden vil understøtte
erhvervsskolernes arbejde med indgåelse af strategiske partnerskaber
om flere praktikpladser med Region Hovedstadens hospitaler og
virksomheder. Dermed kan det fulde praktikpladspotentiale i egen
organisation afdækkes og realiseres.
Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Ressourcevurdering:
Uddannelsesklausuler: Der er afsat ressourcer til den nuværende indsats frem til
2020. En fortsættelse af den eksisterende indsats efter 2020 vil kræve et
årsværk af 600.000 kr. fra 2021. En opskalering af indsatsen giver behov for
yderligere et årsværk af 600.000 kr. – altså 2 årsværk - fra 2021.
Praktikpladser i egen organisation: Hvis indsatsen skal opskaleres, vil det kræve
yderligere medarbejderressourcer. Det vurderes til et årsværk af 600.000 kr.
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Punkt nr. 2med
- Orienteringssag:
Opsamling på og
drøftelser i stående udvalg om
Byggeri
bæredygtighed
fremadrettede indsatser i handlingsplan for FN's verdensmål
Indsatsens målsætning:
Bilag 1 - Side -14 af 16 som grundsten
samfundsansvar
En styrket og systematiseret indsats, så Region Hovedstadens byggeri i 2030 følger et

Politisk forankring: Forretningsudvalget

højt bæredygtighedsniveau, og Region Hovedstaden har konsolideret sin
frontløberposition indenfor samfundsansvarligt hospitalsbyggeri, og med følgende
delmål i 2025:
•

Region Hovedstadens byggeri planlægges ved brug af screening for
bæredygtighed afhængig af byggeriets karakter og omfang med udgangspunkt i
administrationens bæredygtighedsværktøj eller bæredygtighedsstandarder (fx
DGNB eller LEED).

•

Administrationen har kompetenceudviklet byggeprojektledere inden for arbejde
med bæredygtigt byggeri.

•

Region Hovedstadens entreprisekontrakter indeholder krav om praktikpladser
samt ordnede løn- og ansættelsesforhold, og administrationen udvikler
samarbejdsforum om sikre- og ordnede forhold på byggerierne

•

I regionens byggeri er der én lærling per 10. ansatte håndværker, som bidrager til
at sikre praktikpladser samt fremtidens kompetencer og arbejdsstyrke.

Bidrager til verdensmål:
4: Kvalitetsuddannelse. Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og
fremme alles muligheder for livslang læring. Delmål: 4.4
7: Bæredygtig energi. Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og
moderne energi til en overkommelig pris. Delmål: 7.2 og 7.3
8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. Fremme vedvarende, inklusiv og
bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt
arbejde til alle. Delmål 8.6, 8.7 og 8.8
11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. Gør byer, lokalsamfund og bosættelser
inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Delmål: 11.6
13: Klima-indsats. Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres
konsekvenser. Delmål: 13.2

Basisår: N/A

Beskrivelse af indsats:

Indsatsens forankring i nuværende strategier eller planer:

Region Hovedstadens byggeri - uanset om der er tale om ombygning,
renovering, vedligehold eller nybyggeri - skal have bæredygtighed som
grundsten. Det skal være en del af planlægning af alt byggeri, at der foretages
overvejelser omkring, hvordan der i det konkrete byggeri kan planlægges og
gennemføres bæredygtigt. En sådan arbejdsmetode forventes at give mere og
bedre byggeri for pengene samt reducere energiforbruget og CO2 udledningen
i Region Hovedstaden i både anlægs- og driftsfasen af byggeriet. Et godt
indeklima i et bæredygtigt byggeri vil samtidig øge trivsel for både
medarbejdere, patienter og pårørende.

•

Udbudsstrategi for bygge- og anlægsaktiviteter

•

Opdateret indkøbspolitik 2019

•

Region Hovedstadens praktikpladsindsats 2019 og 2020.

Region Hovedstaden vil være frontløber inden for samfundsansvarligt byggeri.
Region Hovedstaden anvender derfor entreprisekontrakter med sociale
klausulkrav om praktikpladser samt ordnede løn- og ansættelsesvilkår på
Region Hovedstadens byggerier.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Ressourcevurdering:

• 1 årsværk til udvikling af bæredygtighedsværktøj samt kompetenceudvikling i 2019
og 2020.
• 50.000 kr. til uddannelse af bæredygtighedskonsulent.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Opsamling på drøftelser i stående udvalg om
fremadrettede indsatser i handlingsplan for FN's verdensmål
Bilag 1 - Side -15 af 16

Bæredygtig indkøbspraksis

Politisk forankring: Forretningsudvalget

Indsatsens målsætning:
•

En styrket indsats for at sikre flere og mere ambitiøse krav i forhold til
bæredygtige løsninger og miljømærker i Region Hovedstadens indkøb.

•

En opskalering af indsatsen så Region Hovedstaden i 2020 har iværksat
to OPI’er indenfor bæredygtighed.

Bidrager til verdensmål:
12: Ansvarligt forbrug og produktion. Sikre bæredygtige forbrugs- og
produktionsformer. Delmål 12.7
17: Partnerskaber for handling. Styrke det globale partnerskab for
handling og øg midlerne til at nå målene. Delmål 17.17

Beskrivelse af indsats:
Udarbejdelse af krav i forhold til en bæredygtig indkøbspraksis
formuleres i samarbejde med brugergrupper og eksperter. Der er
allerede bevilget et halvt årsværk til en forsøgsordning med en grøn
indkøbsressource, som forventes at kunne bidrage til en mere
proaktiv tilgang til grønne krav i regionens indkøb samt at øge
kompetencerne på området.
Administrationen arbejder desuden på at udvikle, afprøve og
kommercialisere innovative tiltag, samt udvikle grønnere produkter
og services. Administrationen arbejder også med offentlig-privat
innovation (OPI) indenfor bedre diagnostik og behandlinger for
patienten, hvorfor der er god viden om metoden og hvordan denne
kan opskaleres og anvendes i andre partnerskaber i forhold til
bæredygtighed.
Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Indsatsens forankring i nuværende strategier eller planer:
Koncernhandlingsplan for grønne indkøb, enheden ”Innovative Indkøb &
Strategiske Partnerskaber” samt repræsentation i styregruppen for Forum
for Bæredygtige Indkøb.

Ressourcevurdering:
•

Indsatsen kan gennemføres indenfor de eksisterende bevilgede
ressourcer. Ressourcebehovet skal evalueres ultimo 2019 i forhold til en
eventuel opjustering på baggrund af resultater fra forsøgsordning.

•

OPI indsatsen kan ikke gennemføres med de nuværende ressourcer.
Det er vurderingen, at en bevilling på et ekstra årsværk vil kunne
opskalere indsatsen i forhold til bæredygtighed samt
kompetencemæssigt at kunne understøtte andre projekter i regionen
inden for OPI og innovation.
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Øget omstilling til økologi

Politisk forankring: Forretningsudvalget

Indsatsens målsætning:

Bidrager til verdensmål:

At fastholde og udbygge vidensniveau i regionens hospitals køkkener samt
videreudvikle samarbejdet mellem disse, med henblik på at arbejde med
en strategi for mere klimavenlig kostproduktion i regionens
hospitalskøkkener.

12: Ansvarligt forbrug og produktion. Sikre bæredygtige forbrugs- og
produktionsformer. Delmål 12.7
17: Partnerskaber for handling. Styrke det globale partnerskab for
handling og øg midlerne til at nå målene. Delmål 17.17

Indsatsens forankring i nuværende strategier eller planer:

Beskrivelse af indsats:

Indsatsen er en naturlig fortsættelse af økologi-omlægningsprocessen og
den øgede bevidsthed i forhold til økologi og bæredygtig køkkendrift.

Regionens hospitalskøkkener har i løbet at 2018 gennemført en
politisk beslutning om at omlægge til økologisk hospitalskost
svarende til minimum 60 % (sølvmærke). Processen har været
gennemført med bistand fra Københavns Madhus.

Ressourcevurdering:

Projektet videreføres frem til medio 2019 med henblik på dels at
udarbejde planer for yderligere omlægning til økologi og øget
samarbejde mellem regionens hospitals køkkener.

•

Permanent ansættelse af 2 ressourcepersoner med viden om området
og kompetencer i forhold til projektarbejde samt transformation fra
projekt til idriftsættelse.

Indsatsen skal fokusere på at fastholde og videreudvikle
økologiomlægningen samt øge køkkenernes samlede viden om
økologisk produktion samt tage det næste skridt – nemlig at
kombinere økologitænkningen med fokus på mere klimavenlig
kostproduktion.

•

Driftsbudget på skønsmæssig 100.000 til videreuddannelse med mere.
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NOTAT

Opgang 3. sal
Direkte 26733842

Journal-nr.: 19010307
Dato: 12. april 2019

Energieffektivisering og ESCO 3.0 konceptet
Region Hovedstaden har et mål om at reducere sit CO2 udslip med 60 % i perioden
2013 – 2025. Dette er beskrevet i Energiplan 2025, som er en indsats under Grøn Drift
og Udvikling (GDU), som understøtter målet om at være en grøn og innovativ metropol.
CO2-målsætningen gælder regionens ejendomme, der primært består af psykiatri og
hospitaler. Regionen råder over et areal på 1,8 mio. m2 og ca. 1,2 mio. m2 er relevante
for dette projekt.
Som et led i indsatsområdet Grøn Drift og Udvikling (GDU) godkendte regionsrådet i
september 2015, at ESCO-samarbejder anvendes som centralt virkemiddel til at realisere målsætningerne i Energiplan 2025, og at egnede ESCO-samarbejder enkeltvis forelægges miljø- og trafikudvalget, forretningsudvalget og regionsrådet til godkendelse.
ESCO-energieffektiviseringen er desuden et centralt element i renoveringsplanen, idet
en række nedslidte tekniske anlæg overalt i bygningsmassen via ESCO-projektet forudsættes udskiftet til nye og mere energirigtige løsninger.
En gennemgribende energieffektivisering af regionens bygningsmasse med en tværgående prioritering forudsætter en grundig kortlægning og analyse af effektiviserings- og
besparelsespotentialet. En sådan omfattende indsats kræver teknisk ekspertise, som regionen ikke selv besidder. En markedsafsøgning, som Center for Ejendomme har gennemført, indikerer, at der med en bygningsmasse af denne størrelse vil være behov for
3 rådgivere med hver sin del af bygningsmassen. Rådgiveropgaven er udbudt. Den
samlede udgift til kortlægning, analyse og programmering af det enkelte tiltag (svarende til overordnet projektering af et byggearbejde) er skønnet til 30 mio. kr. over perioden medio 2019 til ultimo 2020. Skønnet over udgiften relaterer sig til størrelsen af
den samlede investering på op til 1 mia. kr.
Regionen har gjort sig erfaringer med et større energieffektiviseringsprojekt på Hvidovre Hospital, som delvist gennemføres efter den klassiske ESCO-model. Siemens
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gennemgik potentialet og afgav tilbud på gennemførelse af de konkrete effektiviseringstiltag. Tilbagebetalingstiden var beregnet til 12 år. Siemens har afgivet garanti
for, at de forudsatte besparelser opnås.
Siemens har fået sin betaling i takt med udførelsen, idet regionen har valgt at leasingfinansiere projektets udgifter på i alt 172 mio. kr. via regionens rammeaftale med
KommuneLeasing i stedet for leasingfinansiering gennem leverandøren. Projektet afsluttes i 2020, hvorefter der gennemføres performancetests.
Klassisk ESCO
ESCO står for Energy Service Company. I et klassisk ESCO-projekt vil ESCO virksomheden definere projektet, analysere mulighederne for besparelse, implementere besparelser gennem en række projekter, finansiere udgiften til hele projektet og garantere
besparelsen for kunden. Den besparelse, der opnås, tilfalder ESCO-virksomheden indtil den har fået betaling for sit arbejde, dog med fradrag af et garantibeløb, hvis hele
besparelsen ikke udløses som forudsat. Det er den periode, der er kendt som tilbagebetalingstiden. Når den er overstået, går besparelsen ubeskåret til bygningsejeren, der
herefter har færre udgifter til energi. Der er med andre ord tale om en samlet løsning
med èn operatør, der står for finansieringen og garanterer besparelsen.
CEJ har foretaget en omfattende analyse af markedet, samlet erfaringer fra ind- og udland og har udviklet et nyt forretningskoncept, som er en tilpasning af det klassiske
ESCO. Konceptet er blevet testet i en markedsdialog med en række relevante aktører
og brancheorganisationer.
ESCO 3.0
I ESCO 3.0 konceptet ændres en række elementer, som kan give regionen mere for
pengene.
Den første fase, som omhandler kortlægning og analyse af potentielle tiltag bliver normalt udført af ESCO-virksomheden. Denne bliver nu udbudt separat til en uafhængig
rådgiver. Resultatet af denne fase er et udbudsmateriale, som kan anvendes direkte til
entreprisefasen.
I den efterfølgende entreprisefase opretholdes samarbejdsmodellen, som kendes fra
det klassiske ESCO. På grund af kompleksiteten mellem installationer og bygningsdele i eksisterende bygninger i forhold til nybyggeri forudsætter realisering et tæt samarbejde med leverandøren. Performancetest skal sikre, at besparelserne bliver nået efter beregningerne i kortlægnings- og analysefasen. Den løbende opfølgning bliver primært et anliggende for CEJ.

Energieffektivisering og ESCO 3.0 konceptet
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Grafisk ser konceptet således ud:

Den indledende kortlægning inkluderer mulige energibesparende tiltag, understøttende
kortlægning af bygningsautomatik (CTS/BMS) og kortlægning af, hvor der bør etableres målere med sigte på den endelige opfølgning af energiforbrugsudviklingen.
I analysefasen udvælges de relevante tiltag i forhold til energibesparelse, rentabilitet
og koordinering med renoveringsprojektet. Herefter foretages overordnet projektering
i programmeringsfasen, så der kan laves udbud, der er tilstrækkelig præcist beskrevet.
Enkelte tiltag kan være så komplicerede, at de skal løses i samarbejde med den, der
vælges i entrepriseudbuddet, så der bliver tidlig inddragelse af totalentreprenøren i designfasen.
Der vil helt overvejende være fokus på energieffektivisering af de tekniske installationer og ikke på klimaskærm, hvor genopretning og modernisering i stedet gennemføres
som led i renoveringsplanen.
Markedsdialogen har vist, at udbud af energirådgivning for 1,2 mio. kvadratmeter vil
kræve 3 rådgivere til teknisk totalrådgivning og formentlig 4-6 totalentrepriser for at
få projektstørrelser, som entreprenør-markedet kan byde på.
Ud over den ændrede procestilrettelæggelse er der følgende ændringer i forhold den
klassiske ESCO-model:
-

Vi vælger ikke bare energiprojekter ud efter et energispare-kriterium, men
også efter, om de passer ind i overordnede strategier for f.eks. bygningsautomatik. Det giver bedre løsninger og reducerer ofte investeringsbehovet,

-

Vi koordinerer indsatsen med det omfattende renoveringsbehov i henhold til
renoveringsplanen,

Energieffektivisering og ESCO 3.0 konceptet
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-

Vi medtager ikke ordningen med modregning i forhold til et garantibeløb for
energibesparelser hos entreprenøren. Det skyldes vurderingen af, at entreprenøren blot indregner en risikobetaling i sit tilbud, og at en garanti vil være noget nær umulig at håndhæve i forhold til en måske 10-årig baseline, hvor regionen skal dokumentere ændringer vedrørende ombygning og ændret anvendelse, som har indflydelse på forbruget, og

-

Fravalg af garantien åbner desuden markedet for flere bydende og giver dermed øget konkurrence.

Supplerende tiltag
Ud over en energirenovering af de eksisterende tekniske installationer, så er der områder, som ofte er med i denne type projekter, men som vi vælger at behandle separat.
Det handler om solenergi og grundvandskøling. Ved at køre dem separat i tværgående
planlagt design, sikrer vi mere ensartede løsninger og fordelagtige priser
De to områder kortlægges hver for sig og besluttes hver for sig. Hvis de besluttes, vil
de blive gennemført i særskilte entrepriser.

Overordnet tidsplan

Energieffektivisering og ESCO 3.0 konceptet
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Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

NOTAT
Til:

Telefon 20561253
Direkte 38665531

Miljø- og klimaudvalget
Trafikudvalget
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget

EAN-nr.: 5798001040204

Dato: 12. marts 2019
WZ: 19007684

Bilag - Oversigt over internationale samarbejder og aktiviteter på
det regionale udviklingsområde i Region Hovedstaden
Oversigten giver et kortfattet overblik over de iat 35 internationale samarbejder
og aktiviteter, som Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling er direkte involveret i. Oversigten medtager udover de formelle og fortløbende
samarbejder også internationale projekter, hvor centret er involveret med såvel medfinansiering som medarbejderressourcer. Oversigten indeholder ikke
eksterne aktørers internationale aktiviteter, som medfinansieres af regionale
bevillinger.
EU Interreg-projekter er markeret med understregning.
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Center for Regional
Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Samarbejde/
aktivitet

Væsentligste partnere

Start - slut

CRU-bidrag p.a., Inddragelse af polisamlet økonomi tisk niveau - Rolle

Hovedformål og -aktiviteter

Resultater og evt. andre bemærkninger
Telefon 20561253
Direkte 38665531

5 initiativer uden snæver faglig afgrænsning
Greater CoRegH, Reg Sjælpenhagen EU- land, KKR, Købenoffice
havns Kommune,
DTU, KU, CBS,
RUC

Greater Copenhagensamarbejdet

Etableret
2014, Sjælland med
2019.

RegH-bidrag:
1 ÅV p.a. i CRU
5,8 mio.kr. p.a.

Regionsrådsmedlem
Martin Baden er formand for EU-kontorets bestyrelse.

Samlet årsbudget
på 15,5 mio.kr.,
13 ansatte på
EU-kontoret.

85 kommuner og 4 2016 regioner i Hovedstaden, Sjælland,
Skåne og Halland

EAN-nr.: 5798001040204

Tiltrække EU-finansiering.

Hjemtag 2017-2018:

Fremme netværk og viden om EU.

Kommuner og region: 34,3 mio. kr.

Øve indflydelse på EU-strategier og programmer.

Virksomheder: 196,5 mio. kr.

Dato: 12. marts 2019
WZ: 19007684

Universiteter: 17,5 mio. kr.
Styrke en fælles, international profil og
synlighed i EU.

3,4 mio. kr. i 2019 Stort og afgørende
politisk engagement,
1 ÅV i 2019
bla sidder SHA og
Martin Geertsen i bestyrelsen

Mål: Vækst og udvikling i Greater
Copenhagen

Trafikcharter (politisk koordinering af infrastruktur og interessevaretagelse)

Aktiviteter: Infrastruktur, Life Science,
digitalisering, arbejdsmarkedsintegration.

International markedsføring
Nedbryde grænsehindringer
Arbejdsmarkedsintegration

EU Interregprogrammet

Øresund-KattegatSkagerak-programmet dækker 15 regioner i DK, Sverige
og Norge (4 i DK),
som alle sidder i styringskomitéen, der
godkender projektansøgninger.

En integreret del af EU
Strukturfonds-perioden 20142020. Ny
periode forberedes.

0,1 ÅV p.a. på
programniveau
(dvs. excl. projekter).
1,4 mio. kr. p.a.
bidrag til at drive
bla Interreg-Sekretariat
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Regionsrådet har udpeget Erik Rostell til
Overvågningskomitéen og Martin Baden
til Styringskomitéen
for Øresunds-delprogrammet.

I perioden 2014-2020 fordeler programmet ca 950 mio.kr. til udviklingsprojekter inden for Innovation, Grøn
økonomi, Transport og Sundhed
(udgør 50 pct. af samlet projektfinansiering). Øget regionalt samarbejde
over landegrænser er et hovedformål.

Frem til nu har aktører i RegionH fået bevilget 200 mio.kr. til projekter. Det er betydeligt over andre regioner, og pr. capita
kun overgået af Skåne. Netop afsluttet
ESS-projekt er programmets største. Flere
hospitaler kører Interreg-projekter.
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Resultater og evt. andre bemærkninger

ESS Max IV
EU Interreg
ØKS projekt

27 partnere i Danmark, Sverige og
Norge (primært universiteter, og statslige, regionale og lokale myndigheder)

Afsluttet
Samlet ca. 50
2018. Afløst mio. kr. p.a.
af Halosprojekt med 1 ÅV p.a. i CRU
parter fra
Hamborg.

Stort set ingen politisk involvering.

Først og fremmest videreuddannelse
af forskere til at kunne anvende de
nye forskningsfaciliteter og -teknologier. Derudover fjerne grænsehindringer og facilitere lokale leverandører i
byggefasen.

Ikke mindst opkvalificering af forskere og
øget samarbejder over grænser mellem
forskermiljøer.

Jiangsu Provinsen, Kina

Provins-departementer, især Miljø.
Dertil adskillige parter i DK og Jiangsu.
Jiangsu grænser op
til Shanghai. Kinafrontrunner på FoU,
uddannelse, etc.

Formel sam- 0,5 ÅV p.a.
arbejdsaftale under- 0,8 mio. kr. p.a.
skrevet
Ikke særskilt bud2013.
get eller ÅV i
2019.

Politisk engagement
afgørende (bl.a.
SHA), fx v. store og
små delegationer i
DK og i Kina og oplæg/deltagelse i
Kina-rettede konferencer.

Etableret med erhvervsfokus på ekSærligt på jordoprensning er det med en
sport og tiltrækning af Jiangsu-virksom- stor indsats lykkedes at sikre mindre konheder.
trakter til et konsortium af danske virksomheder.
To hovedspor med projekter på jordoprensning og på health-tech. Mod- Etablering af Innovation House China-Dentage Kina-delegationer og værtskab for mark i Kbh for små virksomheder.
Jiangsu-embedsmænd på udveksling.

7 initiativer inden for sundhed – life-science
Hjemtag af finansiering til
forskning og
innovation fra
internationale
programmer

Trial Nation

Tæt samarbejde
Fortlømed Greater Cobende.
penhagen EU office.
Fra årsskiftet indgår
nu også Region
Sjælland.

9 ÅV til pre-award Ingen direkte (udover
(ansøgerfase) og budgetgodkendelse).
post-award (rapporteringsfase)
CRU uddeler 2
mio.kr. p.a. fra
Forskningsfond til
hjemtag af internationale midler.

Forening til fremme Stiftet 2018. RegH bidrag:
af kliniske forsøg i
2 ÅV p.a.
Danmark består af
to ministerier, de
4 mio. kr. p.a.
fem regioner og globale life science
virksomheder.
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Hospitalers kliniske forskningsmiljøer får rådgivning om ansøgninger,
konsortiedannelse og matchmaking
med udenlandske aktører ifm. internationale programmer.

Region H har 54 EU-projekter under Horizon2020 med en bevilling på 210 mio. kr.
til Region H.
Derudover 25 andre EU-projekter (FP7- og
EU-projekter uden for rammeprogrammer).

CRU tilbyder rådgivning og finansiel afrapportering på de forsknings- og inno- Desuden 15 projekter støttet af amerikanvationsprojekter, som er finansieret af ske statslige fonde.
europæiske og amerikanske fonde.
Begrænset p.t.

Facilitere brobygning mellem nationale/internationale life science virksomheder og danske hospitaler og dermed
tiltrække investeringer i kliniske forsøg i DK og fremme virksomhedssamarbejder. Det skal øge DK’s relative andel af virksomhedsfinansierede kliniske
forsøg i EU.

Der foretages 40.7 kliniske forsøg pr. mio.
indbygger i Danmark. Det er næsthøjest i
EU.
Trial Nation understøtter denne udvikling
og er med til at sikre et effektivt set-up (én
indgang), der fremmer samarbejder med
nationale og internationale life science
virksomheder.
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Medicon Valley Alliance
(MVA)

Dansk-svensk Life
Science Klyngeorganisation med 250
medlemmer: Universiteter, hospitaler,
virksomheder, regioner.

Stiftet 1997, RegH partnerbiRegH har
drag 0,4 mio.kr.
rep. i besty- p.a.
relsen.

MVA har til formål at bygge bro mellem
danske og svenske life science parter
(både offentlige og private) i Greater
Copenhagen området.

MVA har et skarpt fokus på at tilpasse organisationens aktiviteter til det ændrede
erhvervs-system i DK. Herunder at etablere et godt samarbejde til Healthcare Denmark og andre centrale klyngeorganisation
på life science området.

Partnerskab for personlig medicin om
teknologi-dreven transformation af
sundhedsvæsenet, fokus: Data, cellebaseret teknologi, præventiv medicin,
kompetencer

Afsæt for at identificere europæiske investeringsmuligheder og deltage i EU-projekter.

Endnu ikke.

Forbedring af strukturfonds- og regionalpolitik til fordel for forsknings-, testog innovations-faciliteter, der skal tilpasses til medtech-domænet.

Der udarbejdes 8 lokale handlingsplaner
takket være forskellige aktiviteter for erfaringsudveksling.

1,7 mio.kr. p.a.
fra RegH

Regionsrådet har
godkendt bevillingen
til ReproUnion.

Styrket forskning- og uddannelsessamarbejde mellem hospitaler i RegH og
Skåne om fertilitetsbehandling
(barnløshed). Hertil et fokus at etablere
et tæt samarbejde med industrien.

Med ReproUnion er det i Greater Copenhagen området lykkedes at skabe en nordeuropæisk/ dansk-svensk styrkeposition
inden for det reproduktionsmedicinske område, og som betyder, at vi kan tilbyde den
bedst mulige behandling.

Ingen CRU-ÅV i
flere år. Bevillinger til MORE-projektet er udløbet.

I opstartsfasen var
der gensidige politiske besøg på højeste
niveau.

Boston og Greater Copenhagen er internationale hubs for life-science.
Samarbejdet har fokus på dette og skal
understøtte regionernes fortsatte styrkepositioner. Flere programmer er afviklet, der har støttet samarbejde
blandt virksomheder og forskere.

I MORE-initiativet med Massachusetts Life
Science Center har RegionH uddelt bevillinger for 4,1 mio.kr. Et andet initiativ har
ydet bevillinger til forskerophold på Havard
University. Efter udløb af programmer hos
de eksterne operatører ligger samarbejdet
p.t. stille.

S3 Platform – Partnerskabet koorPersonlig Me- dineres af Flandern
dicin
(Belgien) sammen
med Øst-Holland og
Limburg (Holland).

Etableret i
2018. RegH
er forpligtet
til at deltage
i 2019 og
2020.

Interreg Europe Projekt:
Medtech4 Europe

Europæiske regioner og forskningsmiljøer I bla. Frankrig, Tyskland, Finland.

2018 – 2022 0,5 ÅV p.a.

EU Interreg
Øresund:

Netværk af fire
2019-2021
RegH- og to
RegSkåne hospitaler. Medicon Valley
Alliance er sekretariatsfunktion.

ReproUnion

CommonweFormelt samarbejde
alth of Massa- ml Massachusetts
chusetts
og Greater Cph-regionerne. Medicon
Valley Alliance og
COBIS var operatører på indsatser.

SHA/RR inviteres løbende af MVA til at
deltage i konferencer
og møder om at
bygge bro ml. off.-private parter i DK og
Sverige.

Minimum 4 årlige Ikke afklaret.
møder i Bruxelles
på medarbejderniveau.

0,1 mio. kr. p.a.
(85 pct. heraf Interreg-finansieret)

Etableret
2012, efter
initiativer er
udløbet, ligger samarbejdet stille.

Resultater og evt. andre bemærkninger

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Et styrket samspil via etableringen af det et
nyt Institut for Sundhedsteknologi på DTU.
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Resultater og evt. andre bemærkninger

13 initiativer inden for mobilitet - trafik – elbiler – trafikal infrastruktur
STRING

Formelt samarbejde: Hamborg,
Slesvig-Holsten,
RegH, Reg Sjælland, Kbh Kommune, Reg Skåne,
Västra Götaland,
Halland, Malmø,
Oslo.

Etableret
2011 og
uden slutdato.

EU Interreg –
Et sammenhængende
transportsystem i Greater
Copenhagen

Region Skåne, Region Sjælland, Kbh
Kommune, Malmø,
Helsingør og Helsingborg Kommune

2018 – 2021 1 ÅV p.a.

EU Interreg Fremtidens intelligente mobilitet i Greater Copenhagen – FIMO

Gate21, RegH, Reg 2018 – 2021 0,1 ÅV p.a.
Skåne, Reg Sjæl0,2 mio. kr. p.a.
land, Glostrup Kom.,
Innovation Skåne,
Movia, Lund

Greater CoGreater Copenhapenhagen Tra- gens medlemskomfikcharter
muner og -regioner

0,4 ÅV p.a.

I 2019 er SHA formand

0,5 mio. kr. p.a.

Femern-forbindelsen og trafikal inUdbygning af banestrækning Københavnfrastruktur i korridoren Hamborg-Oslo Ringsted, Ringsted – Rødby igangsat.
skal løfte regional udvikling.
Tysk myndighedsgodkendelse tilvejebragt.
Mål: Togforbindelse fra Hamborg til
Øresundsregionen på 2,5 time.
Korridoren som grøn investeringshub.

Helsingør-Hel- Ca. 50 aktører på
2009 singborg-for- dansk og svensk
bindelsen
side, bla. regioner,
kommuner, interesseorganisationer og
virksomheder.

Iværksættelse af diverse samarbejdsprojekter, herunder GREAT-projektet med
STRING-aktører.

Politisk bevågenhed
på større infrastrukturprojekter er afgørende.

Tre arbejdspakker: Strategiske togscenarier, Sammenhængende kollektiv
trafik, Fremtidens Mobilitet (hvor RegionH er lead).

I workshop om Regional Cykeludvikling i
Greater Copenhagen så dansk-svensk politikerpanel et vist potentiale i at promovere
GC som en cykelregion. Emnet drøftes i et
uformelt cykel-samarbejde på tværs af
Øresund.

Projektet består af lokale use cases, som
har lokal, politisk bevågenhed.

Gennem de 9 use cases testes innovative, intelligente og bæredygtige
mobilitetsløsninger. Evt. muligheder
for at opskalere løsninger til øvrige GC

”Søster-projekt” til et sammenhængende
transportsystem i GC, og leverer input til
de strategiske overvejelser. Region H er
projektejer af FIMO.

Ingen

Politisk engagement
afgørende

Fælles GC-vision for infrastruktur og Ikke relevant endnu.
styrket mobilitet + konkrete indsatser.
Charteret er oplæg til dialog med statslige myndigheder i DK og Sverige.

RegionH deltagelse i HH-gruppen er uden økonomiske forpligtigelser

Politisk engagement
og interessevaretagelse er afgørende.
Mikkel Wrang udpeget af Regionsrådet
til HH-gruppen.

HH-gruppen arbejder for en fast forbindelse Helsingborg-Helsingør ved
at sprede viden og skabe debat i Danmark, Sverige og EU.

1,1 mio. p.a.

2016 -

Lobby-indsats for fremdrift på tysk side.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Der er igangsat en svensk-dansk statslig
HH-undersøgelse 2018-2020
HH-forbindelse indgår i GC trafikcharter
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EU INTERREG Trafikverk Sverige, Medio 2018- 0,3 årsværk
BSR_IBKvarken (FIN), Öre- ultimo 2019
CROSS
bro Region, Luleå,
Botniske Korridor,
Olso, Helsingborg
EU Interreg –
Baltic Sea
Clean, efficient multimodal transport corridors

Relevant at inddrage
politikere i fm workshops om infrastrukturplanlægning, bl.a.
HH-forbindelsen.

Helsinki Region, Re- 2018 - 2021 0,3 ÅV
gion Blekinge,
Kvarken Council,
Port of Hamburg,
Berlin-Brandenburg

GREAT –
Green Regions for
Electrification
and Alternative fuels for
Transport

Region Skåne,
E.on, Fordon Gas,
Renault, Nissan,
DTU

EU's ERA-net:
EUFAL – Electric Urban
Freight And
Logistics

DTU og flere euro- 2018-2020
pæiske universiteter
fra bla. Østrig, Polen
Tyskland.

0,2 ÅV

PROEME –
PROMOTING
ELECTRIC
MOBILITY IN
URBAN EUROPE

Myndigheder, regio- 2018-2020
ner og universiteter i
DK, Østrig, Tyskland, Holland, Finland, Sverige, Ungarn, Hviderusland.

0,2 ÅV p.a.

2015-2019
Ansøgt om
1 års forlængelse

0,4 ÅV

Medfinansiering
fra EU og Innovationsfonden.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Ansøgning om planlægning af infrastrukturprojekter i transportkorridorer igangsat indsendt 31. januar 2019

Resultater og evt. andre bemærkninger

Ikke relevant endnu.

Analyse af incitamenter og støttemeka- Ikke relevant endnu
nismer samt vurdering af nødvendige
politiske foranstaltninger for implementering af rene drivmidler i korridoren.
På workshops kortlægges udfordringer
ifm. implementering af rene drivmidler.

Der udarbejdes et
position paper, som
kan påvirke overordnede nationale politiske rammer.

Vision: ”Alternative renewable fuels is P.t. er etableret ca. 50 hurtig-ladestandere
the new normal in the Hamburg-Oslo- i korridoren, forventes at nå 70. Samt 2
corridor by 2030”.
LNG/CNG stationer.
Workshops med offentlige partnere.

Formål at udvikle en platform, der støt- Større workshop har sat fokus på udforter og tilbyder værktøjer til virksomhe- dringer for omstillingen. Input derfra dander, som ønsker at integrere elektriske ner grundlag for indholdet af platformen.
køretøjer i deres flåder.

Fremme e-mobilitet i by-fragt og by-logistik via en IT-platform, der: Indsamler
fragtfirmaers behov ved overgang til elkøretøjer, præsenterer viden fra universiteter om e-mobilitet/logistik og viser
erfa fra demo-projekter

CRU, DTU og EUFAL har afholdt en workshop om udfordringer ved omstillingen.
Output derfra vil indgå i materiale til brug
for, at flådeoperatører vælger elektriske
køretøjer til deres fragtløsninger.
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evRoaming4EU

Partnere fra DK,
Holland, Tyskland,
Østrig.

EV4SCC
(Electric Vehicles for Smart
Cities and
Communities)

Netværk af 76 partnere i 19 lande.
RegH leder arbejdspakke om e-Fragt.

2018-2020

0,2 ÅV p.a.

Politikere kan bidrage med at formidle budskaber og
indtræde i netværk
for at gøre roaming
muligt i DK.

Ikke fast defineret

Det ultimative mål er, at elbiler får tilladelse til at oplade på en hvilken som
helst ladestander i EU. Forudsætter
bla. roaming til transparent information
til kunder om lokalitet af ladestandere
og priser.

CRU, Frederiksberg kommune og E-ON
har afholdt en workshop om udfordringer
for at udbygge ladeinfrastruktur i offentligt
og privat regi.

Mål: Fremvise innovative løsninger for
urban e-mobilitet og støtte udbredelsen af dem i EU.

Netværket brandes på europæisk niveau,
og har skabt internationale projekter, bla.
samarbejder mellem virksomheder og lokale myndigheder.

EV4SCC vil være den største platform
for e-mobilitet i verden. Initiativet bringer byer og regioner i EU sammen
med virksomheder

NVF - Nordisk De nordiske lande
Vejforum

2018 -

Begrænset.

Resultater og evt. andre bemærkninger

Pt. er netværket ikke så aktivt som ventet

Fremme udviklingen indenfor vej-, vej- Et netværk.
trafik- og transportsektoren gennem
samarbejde mellem fagfolk i de nordiske lande. Et årligt seminar.

4 initiativer inden for klima – miljø
R20 (Regions Nationale og subnaof Climate Ac- tionale myndighetions)
der. 2/3 er fra Afrika,
Asien eller Sydamerika, 1/3 er fra Europa og Nordamerika

RegH obMeget begrænset
servatørstatus siden
2016.

Mulighed for politisk
deltagelse med oplæg på årligt topmøde.

Accelerere subnationale investeringer i Ingen direkte resultater, da regionen kun
infrastruktur, der mindsker CO2-udled- er observatør på nuværende tidspunkt.
ningen. Klimasikring.

Compact of
States and
Regions CDP
(Carbon Disclosure Project)

RegH obForventeligt beservatørgrænset indsats.
status siden
2016.

Evt. bidrage til at
synliggøre målsætninger og opfølgning
på indfrielse af mål.

Globale platform for fælles afrapportering af indsatsen for reduktion i udledning af drivhusgasser.

En global platform
for subnationale
myndigheder.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Skabe beslutningsgrundlag for globale klimaforhandlinger ved at synliggøre subnationale myndigheders indsats.

Side 6

Punkt nr. 5 - Orienteringssag: Overblik over aktuelle internationale aktiviteter på det
regionale
udviklingsområde
Samarbejde/
Væsentligste part- Start - slut CRU-bidrag p.a., Inddragelse af poli- Hovedformål og -aktiviteter
Bilag
-8 af 9
aktivitet1 - Side
nere
samlet økonomi tisk niveau - Rolle
Horizon 2020
projekt
City Loops

EU InterregØKS projekt
FUTURE

RegH-initiativ, ICLEI 2019 – 2023
(internationalt forum
for regioner), Sevilla, Porto, Apeldoorn, Mikkeli,
Bodø, Roskilde,
Høje Taastrup
Greater Cph regionerne og over 20
universiteter, kommuner og virksomheder i geografien.

0,8 ÅV p.a.

Regionsrådet kan un- Formålet er at skabe cirkulære resderstøtte udbredelse sourcekredsløb indenfor byggeri og
Samlet 75 mio kr af cirkulære løsninjordhåndtering samt bioaffald.
over 4 år, heraf
ger gennem delta2,3 mio. kr. til Re- gelse i konferencer,
gion H.
politiske møder mv.

2018 - 2021 1,2 mio. kr. p.a.

Begrænset (bla.
pressemeddelelse)

Samlet projekt
budget på 50 mio.
kr. over tre år.

Mål: Nye energi- og ressourcesystemer. Udvikling og test af teknologier og
forretningsmodeller for vedvarende
energi og ressourceudnyttelse.

Resultater og evt. andre bemærkninger

(endnu ikke opstartet).

At projektet udvikler nye og gennemslagskraftige løsninger, der kan blive til konkrete
løsninger i fremtidens energi- og ressourcesystem.

6 initiativer inden for ren jord/grundvand
EU Interreg
ØKS projekt

Myndigheder og uni- 2017-2020
versiteter i Greater
Cph-regionerne
samt Cowi med
amerikansk partner.

RegH bidrag:
Begrænset til ud0,4 ÅV p.a.
valgsrapporteringer.
0,7 mio. kr. p.a.
Samlet budget på
10 mio. kr.

Øresunds-samarbejde om at udvikle
bæredygtige og billige oprensningsmetoder på forurenede grunde. Opbygger fælles kompetence, styrker
markedet og øger efterspørgslen efter
nye bæredygtige metoder.

Lykkes det at udvikle en brugbar og mere
klimavenlig metode til oprensning af forurenet jord er det målet, at den kan blive en
best-practice-metode på begge sider af
Øresund.

EU Horizon
2020 - Projekt
Metal Aid

RegionH og univer- 2016 - 2020
siteter i DK, Tyskland,
Spanien, UK, Island.

RegH-bidrag:
Begrænset.
0,1 ÅV p.a.
0,2 mio.kr. p.a.
Budget 28 mio.kr.

Mål er at uddanne 14 ph.d.-stud. samt
etablere netværk på tværs af universiteter, private og offentlige aktører inden
for forurenet jord og grundvand.

Der er udviklet en ny nanopartikel til oprensning af chlorerede opløsningsmidler. I
resten af projekt skal partiklen testes i laboratoriet og afprøves i felten.

3 x Faneoprensning: Plumestop, Kaotisk advektion, Nano-ZVI

Danske og uden2018-2020
landske universiteter, rådgivere og entreprenører.

1,5 ÅV p.a

Soilmix

5,5 mio. kr. p.a.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Aktivitet i den særlige Udvikling og afprøvning af ny metode
politiske bevilling om til afværge af forureningsfaner.
indsats overfor forureningsfaner

Afprøvning og optimering af metoden på
testlokalitet. Potentielt udbytte er en grønnere og billigere afværgemetode samt erfaringer om fordele og evt. ulemper.
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World Water
Congress &
Exhibition

International kongres arrangeret af
Dansk Vand- og
Spildevandsforening
og International Water.

Afholdes
RegionH medfi2020 i Bella- nansiering på 3
centret. Der mio. kr.
forventes op
til 10.000
deltagere

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Mulighed for taler,
indlæg og deltagelse
fra politisk side.

Kongressen får 10.000 deltagere fra
hele verden. Den vil være et udstillingsvindue for regionen som grøn og
innovativ metropol med site-visits mv.
indenfor både klimatilpasning og
jord- og grundvandsforurening.

Resultater og evt. andre bemærkninger

Profilering af Greater Copenhagen som en
stærk partner indenfor jordforurening- og
klimatilpasning. Mulighed for netværksdannelse og nye partnerskaber m.h.p. yderligere finansiering og videns- og teknologiudvikling.
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NR
Forslagstitel
Udvalg for forskning, innovation og uddannelse
4.1
Fælles uddannelsesvejleder for Region Hovedstaden
4.2
Rekruttering, uddannelse og oplæring til pædiatri på Hvidovre Hospital
4.3
Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det kirurgiske område
4.4
Patienter som undervisere
4.5
Etablering af føtalmedicinske uddannelsesstillinger
4.6
Regional uddannelse til sonograf
4.7
Regional uddannelse i robotkirurgi
4.8
Forebyggelse og implementering af forskningsresultater i klinikken
4.9
Personlig medicin – uddannelse og udbredelse i klinikken
4.10
Koncernfælles strategisk indsats for sundhedsdata
4.11
Styrkelse af forskerstøttefunktion
4.12
Styrkelse af innovationsindsatsen
8.1
Fremtidens STEM kompetencer i hovedstadsområdet
9.0 Miljø- og Klimaudvalget
5.1
Øget brug af miljømæssig rigtig emballage til medicin
5.2
Miljøfremmende tiltag i forbindelse med renovering af hospitaler
5.3
Vurdering af udgifter i forbindelse med FN’s verdensmål
9.1
Import af råstoffer
9.3
Afklaring af oprydningsmuligheder ved Collstropgrunden syd for Esrum Sø
9.4
Fremme brugen af genanvendelige materialer som erstatning for jomfruelige råstoffer
9.5
Klima sikring Værebro Å
9.6
Partnerskab for bæredygtige indkøb
9.7
Energibesparende indkøb
9.8
Tilskud til grønne indkøb
9.9
Energitjek i private enfamilieshuse
9.10
Udbredelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO
9.11
En forstærket indsats overfor grundvandskritiske pesticider
10.0 Trafikudvalget
6.1
Bycykler ved akuthospitalerne
10.1
Øget drift for 150S i aftentimerne
10.2
Renovering af lokalbanen
10.3
Etablering af regionalbane
10.4
Afdækning af ventetider i den kollektive trafik
10.5
Trængselsudfordringer for cyklister
10.6
Undersøgelse af Metro til Rigshospitalet
10.7
Opgradering af information ved stoppesteder
10.8
Busfremkommelighed
10.9
Kombinationsrejser med cykel
10.10
Pulje til at understøtte trafikale ændringer i forbindelse med trafikbestilling 2021
10.11
Fortsat indsats for støjbekæmpelse
10.12
Videreførelse af indsatsen for grøn mobilitet og infrastruktur

Forslagsstiller

ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM

Peter Westermann
Peter Westermann
Kim Rockhill
Kim Rockhill
Kim Rockhill
Peter Westermann
Peter Westermann
Peter Westermann
Peter Westermann
Peter Westermann
ADM
Jens Mandrup

Jens Mandrup
Jens Mandrup
ADM
ADM
ADM
ADM
Jens Mandrup
ADM

Parti

Bevilling

Konservative
Alternativet

Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Regional udv.

Venstre
Sundhed
SF
Sundhed
SF
Sundhed
Venstre
Regional udv.
SocialdemokratietRegional udv.
SocialdemokratietRegional udv.
SocialdemokratietRegional udv.
SF
Regional udv.
SF
Regional udv.
SF
Regional udv.
SF
Regional udv.
SF
Regional udv.
Regional udv.
SF
Sundhed
Venstre
Regional udv.
Venstre/konservative
Regional udv.
Enhedslisten
Regional udv.
SF
Regional udv.
SF
Regional udv.
Konservative
Regional udv.
Regional udv.
Regional udv.
Regional udv.
Regional udv.
SF
Regional udv.
Regional udv.

2020
4,0

2021
4,0

2022
4,0

3,0
1,8
2,5
2,0
2,8
5,0
2,0
2,7
2,8
1,6
4,0
9

1,6
1,8
2,5
2,0
2,8
5,0
2,0
2,7
1,0
1,6
4,0
8,6

0,8
1,8
2,5
2,0
2,8
5,0
2,0
2,7
1,0
1,6
4,0
5

0,5
0
0,5

0,5
0
0,6

0,5
0

2023 Bemærkning
4,0
Medtages på mødet den 21. maj

1,8
2,0
2,8
5,0
2,0
1,0
1,6
4,0
5
Medtages på mødet den 21. maj
0,5
0

Medtages på mødet den 21. maj
0,5

Medtages på mødet den 21. maj
Medtages på mødet den 21. maj
Medtages på mødet den 21. maj
5
0
3

5
0
3

5
0

5
0

15,2

2,3

0,3

0,3

6,6
0,3
4,5

0,6
0,3

0,6
0,3

0,6
0,3

3

3

3

0,8
0,5
0
1,7
2,7
1
3
0,7
3

2

Samlet budgetforslag

31,2

17,9

12,3

12,3

Politisk råderum

19,1

-11,3

-25,1

-24,6

-12,1

-29,2

-37,4

-36,9

33,3

24,1

23,3

17,3

Rest(sundhedsmidler indgår ikke)
Budgetforslag Sundhedsmidler
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Udvalg for forskning, innovation og uddannelse
4.X Sundhedsmidler
8.X Regionale udviklingsmidler
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag:
4.2 Rekruttering, uddannelse og oplæring til pædiatri på Hvidovre Hospital (Børne- og
ungeafdeling)
Fremsat af:
Alternativet
Formål og indhold
Hvilket problem vil I løse? Grundet hurtig udskiftning blandt personale er der udfordringer med at
skaffe stabile kollegaer til pædiatri på Hvidovre Hospital (Børne- og ungeafdeling)

Hvordan foreslår I, at problemet løses?
Der skal være mulighed for jævnlig uddannelse og oplæring til personale for at undgå mangel
ved behandling samt for at få et mere sammenhængende behandling til børn og unge som
desværre også har en stigende kompleksitet.
Dette vil også lette personalets arbejde, da de vil kunne sende mindre syge børn til lægevagt
og fokus kommer mere på de meget syge børn.
Administrationens umiddelbare bemærkninger:
Administrationen er enig i, at der er behov for at se på det øgede pres, som børne- og
ungeafdelingerne i Region Hovedstaden oplever. Presset er ikke koncentreret til én afdeling,
men er generel udfordring på regionens fire børne- og ungeafdelinger.
På den baggrund er der igangsat en analyse, der har til formål at pege på de udviklingsspor,
der skal arbejdes videre med for at løfte børne- og ungeafdelinger i regionen. I forbindelse
med analysen, er der nedsat en følgegruppen bestående af afdelingsledelserne på fire de
børne- og ungeafdelinger, en vicedirektør fra hvert hospital samt Center for Økonomi og
Center for Sundhed.
Sundhedsudvalget skal i juni 2019 behandle analysens konklusioner og mulige løsninger med
henblik på at løfte børne og ungeafdelingerne i regionen. Administrationen vil på den
baggrund foreslå, at FIU afventer analysen af børne og ungeområdet og evt. lader dette
budgetspørgsmål overgå til sundhedsudvalget.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020

2021

2022

2023

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
4.3 Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det kirurgiske område
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold
Administrationen foreslår, at der bliver prioriteret midler til en regional indsats, der kan styrke rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det kirurgiske område. Indsatsen sikrer, sammen med tidligere indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker, at der fremadrettet vil være
fokus på sygeplejersker inden for alle specialeområder og dermed også på at opnå den bedst mulige
behandling af patienterne inden for alle specialeområder.
Forum for Ledelse og Uddannelse besluttede i efteråret 2018, at der skulle foretages en kortlægning af
barrierer og potentialer for rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det kirurgiske område, og
Uddannelsesfagligt Råd prioriterede en del af rådets 2019-budgetmidler til kortlægningen. Kortlægningen ligger, sammen med erfaringer fra hidtidige indsatser, til grund for administrationens anbefalinger.

Baggrund
Region Hovedstaden har løbende fokus på arbejdskraftsituationen og personaleudvikling inden for alle
faggrupper. I de foregående år har der været et særligt fokus på rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer ift. sygeplejersker på det medicinske område. På baggrund af en kortlægning af det medicinske område fra 2016, blev der i 2017 iværksat en handlingsplan med syv indsatser, som havde til formål at imødekomme de barrierer og potentialer, som kortlægningen identificerede. Handlingsplanen
løb i 2017 og 2018, og arbejdet afrapporteres til regionsrådet i april 2019.
Indsatsen på det medicinske område blev iværksat velvidende, at mange af de problematikker, der
blev identificeret, ville kunne findes i andre specialer og på andre typer af afdelinger end medicinske.
Alle aktiviteter i handlingsplanen blev derfor udviklet med henblik på at kunne bredes ud til alle typer
af afdelinger med behov for at blive understøttet ift. rekruttering og fastholdelsesudfordringer. Ligesom de udviklede uddannelsesinitiativer er udviklet, så de kan tones til andre specialeområder.
Erfaringerne fra det medicinske område er inddraget i kortlægningen af barrierer og potentialer for rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det på det kirurgiske område. Ligesom evaluering af
handlingsplanen er inddraget i forhold til administrationens fem anbefalinger til indsatser. Anbefalingerne er drøftet og godkendt i Uddannelsesfagligt Råd og i Forum for Ledelse og Uddannelse.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Administrationen foreslår, at udviklings- og driftsomkostninger i perioden 2020 og 2021 finansieres.
Desuden foreslås varig finansiering af drift ift. uddannelsesaktiviteter for hhv. nyuddannede nyansatte
sygeplejersker og erfarne sygeplejersker på kirurgiske afdelinger.

1. Indsamling af viden og erfaringer med lokalt arbejde med ’Sund Planlægning’
Udvikling og afprøvning af måder at arbejde med arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning (Regionens nye system ’Sund Planlægning’), så der tages højde for lokale forhold, herunder kompleksitet i
patientforløb, kompetenceniveau, uddannelsesopgaver m.m.
2020
2021
2022
2023
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
0,7
0,3
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

0,7

0,3
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2. Understøttelse af faglighed og læringskultur lokalt
Understøttelse af faglighed og læringskultur lokalt i samskabelse mellem Center for HR og den sygeplejefaglige ledelse. Bred implementering af koncept og erfaringer fra Handlingsplan for rekruttering
og fastholdelse af sygeplejersker på det medicinske område samt regionens ledelsesudvikling. Midlerne benyttes dels til frikøb af konsulentbistand og dels til frikøb af ressourcer lokalt.
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

0,5

0,5

0,5

0,5

2022

2023

Angiv antal

Samlet udgift

3. Aflastning af sygeplejersker gennem opgaveflytning mellem faggrupper
Identificering af muligheder, afprøvning og indsamling af viden om opgaveflytning mellem faggrupper. Samskabelse regionalt/lokalt gennem lokale pilottest. Udgangspunkt i tidligere erfaringer fra Region Hovedstaden med Handlingsplan for rekruttering og Personaleudvikling fra 2009 og inspiration
fra stor indsats i Region Sjælland fra 2018. Midler benyttes til en række lokale pilotprojekter.
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

2022

2023

0,5

Angiv antal

Samlet udgift

0,5

4. ”Godt på vej i sygeplejen” for nyansatte nyuddannede sygeplejersker på det kirurgiske område
Det anbefales at dække halvdelen af deltagerbetaling for kirurgiske sygeplejersker svarende til det,
man gør for sygeplejersker på det medicinske område.
Der er foretaget et skøn på baggrund af fordelingen af sygeplejersker på Godt på vej i 2017. Her deltog i alt 250 sygeplejersker, ca. 26 % kom fra kirurgiske afdelinger. Der forventes et større behov
fremadrettet bl.a. fordi uddannelsesindsats i forbindelse med SP efterhånden reduceres, og fordi en
nedsættelse af deltagergebyret vil give en større efterspørgsel fra de kirurgiske afdelinger, end der har
været indtil nu.
Det forventes at køre flere forløb allerede fra 2019; minimum 12 hold á 25 kursister. Dette giver i alt
300 deltagere, hvoraf de knap 100 forventes at komme fra kirurgiske afdelinger. Med en samlet pris
pr. kursist på ca. 9.000,00 kr. og halv deltagerbetaling lokalt 4.500 x 100 = 450.000,00 er der behov
for regional finansiering med 450.000,00 kr. årligt. Beløbet er rundet op i budgettet nedenfor.
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

2022

2023/
varigt

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Angiv antal

Samlet udgift
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5. Efteruddannelse for erfarne sygeplejersker på det kirurgiske område
Udvikling og drift af kirurgisk efteruddannelse med udgangspunkt i erfaringer bl.a. fra forløb for medicinske sygeplejersker; Klinisk Lederskab for Erfarne Medicinske sygeplejersker (KLEM).
Der etableres ét pilothold med 32 kursister i 2020. Pris pr. kursist 14.000,00
Etableringsudgifter består af:
• Udvikling af diplommodul på Københavns Professionshøjskole 200.000,00 kr.
• Udvikling og underviserudgifter til kliniknær læring (regionalt) 100.000,00 kr.
• Diverse udviklingsomkostninger (kursusportal forplejning etc.) 75.000,00 kr.
• Kursusudgift (fuld dækning grundet pilotafprøvning)
450.000,00 kr.
I alt
825.000,00 kr.
I 2021 og fremadrettet oprettes 2 hold årligt med ca. 20 deltagere. Halvdelen af Kursusudgiften finansieres lokalt. Resten finansieres regionalt = 280.000,00 kr. Beløbet er rundet op i budgettet nedenfor.
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

2022

2023/
varigt

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,8

Angiv antal

Samlet udgift

0,8

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
4.4 Patienter som undervisere
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold
Formålet er at sikre, at udbuddet af konceptet ’Patienter som Undervisere’ kan følge med
behov og efterspørgsel og samtidig understøtte Region Hovedstadens ideal om øget
patientinddragelse.
Idealet om patientinddragelse kan være vanskeligt at indfri i den kliniske hverdag og skal
derfor understøttes med uddannelse. På CAMES-Rigshospitalet i CHR er der udviklet et
koncept kaldet ’Patienter som Undervisere’. Her lærer unge sundhedsprofessionelle, hvordan
de møder den enkelte patient og pårørende bedst muligt ved at give dem mulighed for at
træne kommunikation og reflektere over patientinddragelse sammen med patienter, som er
klædt på til at give feedback og dele deres erfaringer. Når patienterne selv underviser i
kommunikation, ændres undervisningen fra fokus på at afholde en teknisk set god samtale til
at kunne etablere et ægte møde mellem den sundhedsprofessionelle og patienten.
Der er aktuelt 85 patient- og pårørendeundervisere involveret i konceptet. De repræsenterer
de kroniske sygdomme diabetes type 1 og 2, hjertesygdomme, kroniske lænderyg-problemer
og leddegigt, desuden pårørende til demensramte.
Patienter og pårørende rekrutteres og kvalificeres systematisk til at kunne varetage
undervisningsopgaverne. De modtager et mindre honorar for at undervise. Der er tilknyttet 7
speciallægerepræsentanter til konceptet, og de er medansvarlige for at kvalificere det
medicinsk faglige indhold i konceptet. I alt underviser patient- og pårørendeundervisere nu på
193 kurser om året med deltagelse af ca. 4.000 kursister på de præ- og postgraduate
sundhedsuddannelser i regionen. Kurserne er meget velevaluerede fra både deltagere og
samarbejdspartnere. Til konceptet er endvidere tilknyttet forskningsprojekter med dertil
hørende nationalt og internationalt samarbejde om udvikling og kvalitet.
Der er en markant stigende efterspørgsel på inddragelse af patient- og pårørendeundervisere
på sundhedsuddannelser og i efteruddannelsesaktiviteter, og CHR afviser aktuelt flere
relevante aktører, som ville kunne nyde godt af konceptet. Der er især efterspørgsel på:
•

Involvering af nye grupper af patientundervisere, herunder;
o patienter med cancersygdomme
o patienter med eller pårørende til patienter med psykisk sygdom

•

Tværprofessionel undervisning hvor Patienter som Underviser træner
patientinddragende kommunikation for blandede grupper af sundhedsprofessionelle
med fokus på tværsektorielle og tværfaglige problemer set fra patienten

Dette kan ikke lade sig gøre med den aktuelle finansiering på 1,2 mio. kr. om året. For at
efterkomme behov og visioner skal der ansættes yderligere en kursusleder, flere patient- og
pårørendeundervisere, ligesom der skal findes midler til de koordinerende og udviklende
opgaver på tværs af regionens hospitaler og primær sektor. Der er derfor brug for yderligere
finansiering.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
1,0
0,8

2021
1,0
0,8

2022
1,0
0,8

2023
1,0
0,8

1,45

1,45

1,45

1,45

Angiv antal

Samlet udgift

1,8

1,8

1,8

1,8

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
4.5 Etablering af føtalmedicinske uddannelsesstillinger
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold
Administrationen foreslår, at der bliver prioriteret midler til pilotprojekt med etablering af fire
føtalmedicinske uddannelsesstillinger. Pilotprojektet skal bidrage til at vurdere det fremtidige
behov for uddannelsesstillinger samt afprøve brugen af ”blokstillinger” (se beskrivelse
nedenfor).
Baggrund
Føtalmedicinere varetager bl.a. opgaver med scanning af gravide og laver ved behov plan for
indsatser ift. enten det ufødte eller det nyfødte barn.
Der er et meget stort behov for speciallæger med fagområdespecialisering / subspecialisering
i Føtalmedicin. Behovet er stort i hele landet på både kort og lang sigt.
Behovet for uddannelse af flere føtalmedicinere beskrives i den fællesregionale publikation
”GODT FRA START: Fremtidens omsorg for nye familier” (Danske Regioner, 2018),
hvoraf det fremgår, at "Derfor vil regionerne afhjælpe manglen på personale med
kompetencer til at varetage ultralydscanning af gravide ved at iværksætte oplæring af
sonografer og føtalmedicinere med henblik på at sikre muligheden for prænatal diagnostik i
fremtiden."
Manglen på føtalmedicinere har bl.a. vist sig ved besættelsen af overlægestillinger i
føtalmedicin i Region H indenfor de seneste år, hvor antal ansøgere har været meget
beskedent, ligesom ansøgernes anciennitet indenfor føtalmedicin for hovedparten har
været begrænset.
I det Sundhedsfaglige Råd for Gynækologi og Obstetrik er der fremsat forslag om etablering
af et pilotprojekt. I pilotprojektet etableres nedenstående fire stillingsblokke. Blokkene består
af tre ét-årige stillinger, hvor man starter og slutter på samme afdeling:
A: 1. år Hillerød + 2. år RH + 3. år Hillerød
B: 1. år RH + 2. år Herlev + 3. år RH
C: 1. år Herlev + 2. år Hvidovre + 3.år Herlev
D: 1. år Hvidovre + 2. år Hillerød + 3. år Hvidovre
Principper for ansættelse i de føtalmedicinske uddannelsesstillinger
1: Ansøgere skal være speciallæger i gynækologi og obstetrik med ønske om
subspecialisering indenfor Føtalmedicin.
2: Ansøgere ansættes som afdelingslæger.
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3: Ansættelsen er 3-årig med tre ét årige uddannelsesophold i en blokstilling (se nedenfor).
Der roteres mellem to afdelinger. Første og sidste års ansættelse er på den afdeling, der
henholdsvis ansætter og garanterer fast stilling som Afdelingslæge efter gennemført 3-årig
uddannelsesstilling indenfor Føtalmedicin. Denne afdeling sørger for udfærdigelse af
ansættelsespapirer.
4: Stillingerne opslås og ansættelse sker samtidigt for alle fire stillinger således, at rotation
mellem afdelingerne kan finde sted samtidigt.
5: Repræsentanter for de afdelinger, der indgår i en given blok, udvælger i fællesskab den
kandidat, der findes bedst kvalificeret til pågældende blok.
6: Stillingerne er med garanteret slutstilling som afdelingslæge i Obstetrik, hvis man efter
den 3-årige uddannelsesstilling mod forventning ikke ønsker fortsat ansættelse indenfor
Føtalmedicin.
Anbefalinger
Det anbefales at starte
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Der ansøges om bevilling af 4 afdelingslægestillinger i 3 år sv.t. ca. 2,5 mio. kr. pr. år, i alt ca.
7,5 mio. kr.

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
2,5

2021
2,5

2022
2,5

4

4

4

2,5

2,5

2,5

2023

Angiv antal

Samlet udgift

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
4.6 Regional uddannelse til sonograf
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold
Administrationen foreslår, at der bliver prioriteret midler til uddannelse af sonografer
(efteruddannelse for sygeplejersker og jordemødre, der scanner gravide).
For at have sundhedspersonale med et ensartet højt kompetenceniveau til at sikre at det
stigende behov for ultralydsskanning kan varetages, er der behov for en struktureret og
ensartet uddannelse til sonograf for sygeplejersker og jordemødre.
For at være forberedt og have kvalificeret sundhedspersonale til at sikre, at
ultralydsfunktionen fortsat kan varetages, foreslår Det Sundhedsfaglige Råd for Gynækologi
og Obstetrik at etablere en regional uddannelse for specialiserede sonografer. Uddannelsen vil
på sigt kunne gøres national.
Baggrund
Med udgangspunkt i den regionale analyse for fødeområdet er der identificeret et stigende
behov for sonografer frem til 2025 (se nedenfor). Desuden er der besluttet at etablere en ny
fødeafdeling på Bispebjerg Hospital, hvilket vil sætte yderligere pres på behovet for sonografer.
Uddannelse af flere sonografer ligger derudover i forlængelse af de fællesregionale
anbefalinger i publikationen ”GODT FRA START: Fremtidens omsorg for nye familier”
(Danske Regioner, 2018). Her fremgår det, at "Derfor vil regionerne afhjælpe manglen på
personale med kompetencer til at varetage ultralydscanning af gravide ved at iværksætte
oplæring af sonografer og føtalmedicinere med henblik på at sikre muligheden for prænatal
diagnostik i fremtiden."
Det tager minimum 1 års oplæring for at kunne varetage funktionen som sonograf selvstændigt.
Derudover går der yderligere et år, før mere komplekse scanninger kan varetages. For
øjeblikket ansættes og oplæres nye sonografer først, når der kommer vakante stillinger. Det vil
sige på bagkant i forhold til det reelle behov. Det har en væsentlig negativ påvirkning på
effektivitet og arbejdsmiljø i ultralydsklinikkerne, og gør personalesituationen følsom og
ufleksibel.
Faktorer for stigende behov af sonografer
Årsagerne som vil skabe en efterspørgsel på specialiserede sonografer fremgår af tabellen
nedenfor.
Tabel 1: Behov for sonografer i 2025
Stigningen i antallet af fødsler
Udviklingen inden for UL-diagnosticering og føtalmedicin
Aldersfordeling på sonografer
Naturlig afgang
Total
Sonografer pr. år fra 2019
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Stigning i antal af fødsler
Den forventede stigning i antallet af fødsler vil aflede et behov for cirka 11.500 flere
ultralydsundersøgelser i Region Hovedstaden. For at kunne håndtere dette, kræver væksten i
fødslerne alene 6 sonografer ekstra i regionen frem til år 2025.
Udvikling inden for føtalmedicin og UL-diagnosticering
I takt med den teknologiske udvikling inden for føtalmedicin og klinisk
ultralydsdiagnosticering vil der i fremtiden være behov for flere og mere komplekse
skanninger, hvis denne udvikling skal understøttes. Det er vurderet, at tidsforbruget til
undersøgelserne skal udvides med ca. 5 min. Det betyder, der kan foretages cirka 8.000 færre
ultralydsundersøgelser i regionen på samme tid, som der er kapacitet til for nuværende. For at
imødekomme udviklingen, skal der derfor uddannes yderligere 5 sonografer før 2025.
Aldersfordeling på sonografer
I forhold til aldersfordelingen blandt sonografer i Region Hovedstaden er ca. 20 pct. af alle
sonografer, mere end 60 år gamle. Yderligere 20 pct. er 50 til 60 år. For at fastholde
kompetencerne i ultralydsklinikkerne er det derfor vigtigt, at sikre specialiseret uddannelse og
oplæring af nye sonografer i takt med, at en stor del af den mest erfarne gruppe sonografer skal
på pension. Konkret for Region Hovedstadens ultralydsklinikker, vil der inden 2025, være 14
sonografer som går på pension og derfor skal erstattes.
Naturlig afgang
Udover de tre ovenstående parametre, forventes der en naturlig afgang af personale til andre
ansættelser, som vil aflede behov for yderligere sonografer. Det vurderes, at der derfor skal
erstattes 1 sonograf om året. Dvs. der skal erstattes yderligere 6 sonografer indtil 2025.
Nyt fødested på Bispebjerg Hospital
Desuden skal der være opmærksomhed på at etableringen af et nyt fødested kan have betydning
for behovet for personale, der kan scanne gravide.
Anbefalinger
Det Sundhedsfaglige Råd for Gynækologi og Obstetrik har anbefalet, at der oprettes 5
uddannelsesstillinger pr. år til sonografer i Region Hovedstaden for på den måde at dække
efterspørgslen og fremtidssikre ultralydsklinikkerne i Region Hovedstaden.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Det økonomiske tilskud skal dække lønudgiften til sonografer som er i uddannelse/oplæring,
det første år af deres uddannelse. Herefter påhviler det den enkelte ultralydsklinik at
vedligeholde fremmødet og afholde udgiften til andet år af uddannelsen.
Den gennemsnitlige udgift til en jordemoder/sygeplejerske, som vil være målgruppen for
uddannelsen, er cirka 400 t. kr. årligt. Selve tilskuddet vil derfor udgøre 2 mio. kr. årligt for 5
årsværk. Ultralydsklinikkerne bidrager selv med undervisning og supervision under
uddannelsen samt afholder udgifter til obligatoriske kurser. I alt
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Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
2,0

2021
2,0

2022
2,0

2023
2,0

2024
2,0

2025
2,0

5

5

5

5

5

5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Angiv antal Uddannelsesstillinger

Samlet udgift

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag:
4.7 Regional uddannelse i robotkirurgi
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Regionsrådet godkendte i maj 2018 rapporten ’Indsatser for robotkirurgien i Region
Hovedstaden’. Som en del heraf blev det vedtaget at etablere en systematisk regional
uddannelse i robotkirurgi for kirurger og operationsteams. Hermed fremtidssikres kirurgien
på et højt kvalitetsniveau. Visionen er, at man – i nær fremtid – kan have højtspecialiserede
kirurger på én lokalitet, som opererer en patient med et operationsteam på en anden; lidt
banalt sat op: eksperten fra Rigshospitalet servicerer patienterne på Bornholm gennem den
virtuelle platform.
Etableringen af den regionale robotkirurgiske uddannelse er initieret ved hjælp af en
engangsbevilling på 3.8 mio. kr. via Kræftplan IV. Uddannelsen koordineres fra CAMES,
CHR, og de nødvendige træningsfaciliteter etableres i et tæt samarbejde mellem i første
omgang Rigshospitalet, Herlev Hospital og Afdeling for Eksperimentel Medicin, KU. Hvor
man tidligere har sendt regionens robotkirurgiske personale på kurser i udlandet, vil vi kunne
udbyde både online e-læring, virtual reality træning, tør-træning med træningsrobot, fuldskala
teamtræning og wetlab træning baseret på en grisemodel i Region Hovedstaden. Pilotkurserne
er udviklede og afprøvede. Der er god fremgang i projektet. Ekspertisen trækkes hermed
’hjem’ til regionen.
Region Hovedstadens robotuddannelse er en flertrins uddannelse med forskellige kurser med
tiltagende avanceret indhold, indeholdende:
• en online basal træning med udstyrsgennemgang
• en virtual reality simulationsdel på de forskellige robotter
• en kombineret ”tør og våd” laboratorie-baseret generel træningsdel og
• endelig en mere specifik træning på de højt specialiserede operationer
Den basale del med klargøring af robotten er ens for sygeplejersker og læger, mens
laboratoriedelen med de rent operative øvelser er fokuseret på læger, der senere skal lave
robotoperationerne. Endelig afsluttes med teamtræningsmoduler, hvor sygeplejersker,
teknikere og kirurger træner sammen for at sikre, at alle detaljer af den operative procedure er
indøvet til perfektionisme. Dette er afgørende for den samlede kvalitet.
Der er etableret et konkret kursus- og udviklingssamarbejde med de øvrige regioner, som
løbende udbygges. Forankringen i CAMES sikrer desuden, at uddannelsen forskningsbaseres.
CAMES indgår allerede på nuværende tidspunkt i tre nationale og et internationalt
forskningsprojekt om robotkirurgisk uddannelse. CAMES sikrer selv ansøgninger til denne
forskningsbasering. Det er vurderingen, at uddannelsen kan gøre Region Hovedstaden
nationalt og internationalt førende inden for robotkirurgisk uddannelse.
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Regions Hovedstadens robotkirurgiske uddannelse sikrer et klart fokus på en systematisk
evaluering af sundhedspersonalets kompetencer. Derudover kan CAMES initiere og drive
evalueringen af den robotkirurgiske uddannelses impact på patientbehandlingskvalitet og
værdi.
Med udgangen af 2020 er engangsbevillingen via Kræftplan IV brugt og den store satsning på
en fremtidssikring af de robotkirurgiske kompetencer i Region Hovedstaden skal overgå til
drift og løbende udvikling. Der skal forsat finansieres en projektleder (50%), en overlæge (20
%) og en rutineret robotuddannet sygeplejerske (fuldtid) med henblik på kursusledelse,
undervisning og kursusdrift, foruden løbende projektmedarbejdere og timelærere i driftsfasen.
Der er desuden betydelige driftsudgifter forbundet med robotkirurgisk træning, som jo
forudsætter adgang til og drift af både træningsrobot og grisemodel. Det kan ikke løftes
gennem en kursistbaseret deltagerbetaling. Med en løbende driftsbevilling som skitseret kan
det samlede behov for robotkirurgisk uddannelse dækkes for alle de yngre og seniore læger,
sygeplejersker og teknikere i regionen fra alle de skærende specialer, som benytter robot.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

2020
1,5
1,3

2021
1,5
1,3

2022
1,5
1,3

2023
1,5
1,3

2

2

2

2

2,8

2,8

2,8

2,8

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag – [overskrift]:
4.8 Forebyggelse og implementering af forskningsresultater i klinikken
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Danskerne lever i gennemsnit kortere end i de lande vi normalt sammenligner os med og
forskellen i sundhed og levetid er stor på tværs af socialgrupper. Det er helt afgørende, at
Region Hovedstaden har meget mere fokus på at forebygge sygdomme. Det skal ske for at
sikre flere sunde leveår og for at mindske både sygdomsbyrden og behandlingsbehovet i
sundhedsvæsenet.
Formålet med indsatser er at styrke og opprioritere den eksisterende indsats om forebyggelse
og sundhedsfremme gennem forskning og bedre/større implementering af
forskningsresultater, så forskningsresultater hurtigt bliver implementeret i klinikken og i
daglig praksis til gavn for patienter og borgere. Dertil er formålet at skabe minde ulighed i
sundhed. Indsatsen er i tråd med arbejdet med FN’s verdensmål og ”Region Hovedstaden
Strategi for Sundhedsforskning 2018-2022”.
Konkret anbefales det at etablere en pulje på 5 mio. kr., som regionens forskningsmiljøer mfl.
kan søges til forskning i forebyggelse eller implementering af forskning i klinikken og daglig
praksis. Beløbet kan eventuelt skaleres.
Der prioriteres at bevilge og gennemføre 3-5 forsknings/implementerings-projekter om året,
der sammen med den allerede planlagte indsats og sammen med relevante interessenter på
tværs af sektorer skal sikre implementering af forebyggelse, der virker – for at sikre sundere
borgere og mindske ulighed i sygdom.
Puljen kan administreres i regi af forskningsfonden og kræver derfor ikke afledte udgifter til
administration.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift

2020

2021

2022

2023

5 mio.
kr.

5 mio.
kr.

5 mio.
kr.

5 mio.
kr.

5 mio.
kr.

5 mio.
kr.

5 mio.
kr.

5 mio.
kr.

Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
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Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
4.9 Personlig medicin – uddannelse og udbredelse i klinikken
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
I dag er der desværre mange patienter, der ikke får gavn af den medicin eller behandling de
får. Med personlig medicin kan behandlingen skræddersys den enkelte patient ved at inddrage
viden om gener og sundhedsdata i behandlingen. Formålet med indsatsen er at styrke den
eksisterende indsats for at sikre endnu bedre patientbehandling, ved at implementere
personlig medicin som del af rutinebehandlingen - i takt med at de forskellige
behandlingsområder bliver modnet hertil (de første områder fra 2020). Personlig medicin er et
paradigmeskifte og bliver afgørende i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.
For at understøtte udviklingen, er der nedsat en bestyrelse for et fælles østdansk initiativ:
Personlig Medicin i Østdanmark, med deltagelse af Region Hovedstaden, Region Sjælland,
Københavns Universitet (KU) SUND og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Bestyrelsen
har ansvaret for etablering af en østdansk infrastruktur for personlig medicin og samarbejdet
ind i den nationale strategi for personlig medicin. Under bestyrelsen indgår tre styregrupper
med faglig repræsentation for hhv. datacenter, genomcenter og biobankcenter. Dertil er der
behov for at arbejde med uddannelse, etik og udbredelse af personlig medicin i klinikken.
Der er afsat 13,8 mio. kr. fra Region Hovedstaden (2018-19) og Region Sjælland (2018-20)
til opstart af infrastrukturen. På sigt skal der ansøges om eksterne midler til selve
infrastrukturen.
For at personlig medicin kan blive en succes og udbredt er der dertil behov for initiativer
målrettet personale på hospitalerne og borgerne. Det anbefales derfor, at der afsættes 2 mio.
kr. om året til:
• uddannelse af sundhedspersonale
• udbredelse af personlig medicin i klinikken
• inddragende borgerinitiativer.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk

Øvrig drift

2020
1,2 mio.
kr.

2021
1,2 mio.
kr.

0,8 mio.
kr.

0,8 mio.
kr.

2 mio.
kr.

2 mio.
kr.

2022
1,2
mio.
kr.
0,8
mio.
kr.

2023
1,2
mio.
kr.
0,8
mio.
kr.

2 mio.
kr.

2 mio.
kr.

Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag:
4.10 Koncernfælles strategisk indsats for sundhedsdata
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Der er kæmpe potentiale for at styrke forskning og behandling ved øget brug af
sundhedsdata. Potentialet er vokset enormt de seneste år som følge af de nye
muligheder med kunstig intelligens, supercomputere, mulighed for genomsekventering
(der indgår i personlig medicin) etc. Desværre bliver potentialet i sundhedsdata ikke
udnyttet tilstrækkeligt, hvilket bl.a. skyldes for lidt juridisk støtte til forskerne og
manglende overblik over data og IT-infrastruktur
I forbindelse med den koncernfælles strategiske indsats for sundhedsdata, som er
godkendt af koncernledelsen, anbefaler administrationen at følgende aktiviteter
igangsættes:
1) Der skal udvikles et koncept for udvidet forskerstøtte på sundhedsdata. Det skal
samtænkes med én indgang for regionens forskere og involvere flere
forskningsmiljøer/datainfrastrukturer. Udviklingen kan ske i regi af den koncernfælles
strategiske indsats.
2) Ekstra årsværk til juridisk forskerstøtte. Det vurderes, at et passende budget er
1.8000.000 dkr. som skal tilgå arbejdet med at støtte forskerne i brug af sundhedsdata,
nødvendig afklaring af opgave-snitflader på juraområdet og etablering af task force
model for håndtering af nye, juridiske issues.
3) Udviklingsårsværk til forskningsrelaterede IT-opgaver. Det vurderes, at et passende
budget er 600.000 dkr. som kan finansiere en IT-kyndig, samt 300.000 kr. til etablering
af tilhørende IT-infrastruktur, der kan indgå i CRUs forskningsopgaveportefølje. Den
største arbejdsopgave bliver i samarbejde med CIMT, som har lead, opbygningen af et
datakatalog over forskningsrelevante data og datasamlinger, hvilket tilgås via én
indgang. Opbygningen af datakataloget skal foregå som en service på den fælles
forskningshjemmeside. Kataloget vil dels skulle omfatte de data der findes i regionens
centrale datakilder (f.eks. SP), dels data og datasamlinger opbygget i konkrete
forskningsmiljøer og forskningsprojekter. Samtidigt vil der være løbende arbejdsopgaver
som at bevare overblik, at udføre revision i kataloget og ikke mindst sikre en god life
cycle management, således at datakatologet på alle tidspunkter er opdateret og relevant
for regionens forskere.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

Løn til evt. nye årsværk

Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
2,4
millioner
kroner.
0,3 mio.
kr.
4

2021
2,4

2022
2,4

4

4

2,7

2,7

2023

Angiv antal

Samlet udgift

2,7
millioner
kroner

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Den koncernfælles strategiske indsats for sundhedsdata skal planmæssigt foregå i en to-årig
periode fra 2019-2020. Efter aftale med koncernledelsen skal indsatser godkendes af
koncernledelsen før de sættes i drift. Den koncernfælles strategiske indsats for sundhedsdata
kan skaleres over flere år end de to og det vurderes, at behovet for juridisk rådgivning af
forskerne om sundhedsdata – der skal føre til bedre forskning og behandling - vil fortsætte.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag – [overskrift]:
4.11 Styrkelse af forskerstøttefunktion
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Øget indsatser på innovation, forskning og hjemtagelse af ekstern finansiering har som positiv
sideeffekt at der skabes øget efterspørgsel efter de forskerstøttefunktioner som drives af Enheden for
Sundhedsforskning og Innovation.
Meget specifikt betyder øgede samarbejder med eksterne parter (eksempelvis OPI,
forskningssamarbejder, kliniske studier o.lign.) at et større antal kontrakter, aftaler og
videnskabsetiske protokoller skal behandles. Tilsvarende medfører et stigende antal indsatser indenfor
sundhedsdata (AI, personlig medicin mm.) at stigende behov for juridisk rådginving og afklaring
Den nuværende ressourceudbud modsvarer ikke den reelle efterspørgsel hvorfor lange
sagsbehandlingstider er opstået. Den lange behandlingstid skaber et voldsomt pres på
medarbejderniveau. Løsningen på ovenstående er tre-foldig:
1. Først og fremmest er der behov for at tilføre de juridiske støttefunktioner flere hænder – på
kort og sigt og i særdeleshed på langt sigt (tilførsel af årsværk ~3 åv.)
2. Dernæst er der behov for at sikre en ensartet, transparent og effektiv håndtering af kontrakter,
protokoller og efterspørgsel efter rådgivning gennem implementering af dertil indrettet ITsagsstyringssystemer (etablering af nyt IT-system ~ 0,5 mio. plus årlig driftsomkostninger
(licenser) ~ 0,35 mio.)
3. For det tredje er der behov for udvikling af standardiserede kontraktsparadigmer der
efterfølgende skal anvendes i samarbejder med Regionen (evt. ekstern juridisk bistand ~ 0,25
mio.)
Det vurderes at punkt 1+2 er helt essentielle for en fremtidig rettidig varetagelse af vores juridiske
rådgivningsopgaver og for at vi kan nedbringe behandlingstiden, skabe en ansvarlig arbejdsbelastning
og matche vores 'kunders' forventning. Udvikling af standardaftaler kan evt. håndteres med et mindre
ressourcetilskud eller helt uden.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

0,4 mio.
0,6 mio.
3 (1.8
mio)
2,8 mio

2021

2022

2023

0,4mio.

0,4 mio.

0,4 mio.

1 (0,6
mio)
1

1 (0,6
mio)
1

1 (0,6
mio)
1

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag – [overskrift]:
4.12 Styrkelse af innovationsindsatsen
Fremsat af:
Administratione
n
Formål og indhold
Sundhedsvæsenet står i disse år overfor væsentlige ressourcemæssige udfordringer som ikke lader
sig løse med kendte metoder og tilgange. Teknologiens udviklingshastighed og landvindinger
indenfor bl.a. kunstig intelligens byder tilsvarende på store muligheder for at udvikle nye
systemer og behandlingsmetoder som gennemgribende kan revolutionere den måde fremtidens
diagnosticering og behandling af patienter sker på. Både løsningen af de udfordringer og
udnyttelsen af de teknologiske muligheder som sundhedssektoren står overfor, kræver nye
tilgange, tankemåder og samarbejdsformer som bringer borgere, sundhedssektorens
medarbejdere, forskere og klinkere samt eksterne aktører sammen om fælles målsætninger: at
skabe nye ideer og løsninger for fremtidens sundhedsvæsen. Kernen i disse nye tilgange,
tankemøder og samarbejdsformer er netop innovation og bygger på en ambition om at regionens
hospitaler og virksomheder udvikler nye innovative behandlingsmetoder, arbejdsgange,
samarbejdsformer samt teknologiske og digitale løsninger, der kan skabe øget værdi for
borgere, patienter og ansatte
Arbejdet med at styrke innovation er i gang flere steder både lokalt og på tværs af
organisationen og fokuserer innovationsindsatsen omkring
1. opbygning og indlejring af innovationskompetencer lokalt
2. etablering af tværgående netværk der skabe synergi mellem eksisterende lokale
innovationstiltag
3. etablering af tematisk fokuserede netværk (eksempelvis indenfor AI, hurtig
diagnostik, digitale services mm)
4. videreudvikle mulighederne for støtte til udvikling og test af innovative løsninger i
samarbejde med eksterne bidragydere, universiteter og andre centrale aktører i det
sundhedsteknologiske økosystem.
Hertil kommer målrettet indsats for bedre koordinering mellem de fælles regionale
støttefunktioner og en afklaring af, hvilke støttefunktioner innovatørerne savner lokalt på
deres hospital/virksomhed samt hvilket innovationsstrategisk sigte den enkelte sygehusledelse
har.
Det anbefales at afsætte 1.6 mio. årligt til disse satsninger.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
1 (0,6
mio)
1 mio.

2021
1 (0,6
mio)
1 mio.

2022
1 (0,6
mio)
1 mio.

2023
1 (0,6
mio)
1 mio.

1

1

1

1

1,6 mio

1,6 mio

1,6 mio

1,6 mio

Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Skabelon

budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
8.1 Fremtidens STEM kompetencer i hovedstadsområdet
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Der er mangel på STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Math) i hele landet.
Hovedstadsområdet alene står for næsten halvdelen af den samlede efterspørgsel på STEMkompetencer i Danmark, og i 2025 forventes et udækket behov for 17.000 med STEMkompetencer i hovedstadsregionen. Det gælder både personer med videregående uddannelser og
personer med en erhvervsuddannelse.
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget godkendte på mødet d. 26. februar 2019
rammedokumentet ”Fremtidens STEM-kompetencer i hovedstadsområdet 2019-2022” for at
imødekomme denne udfordring.
Administrationen foreslår derfor, at der afsættes midler til en indsats, der skal forberede og
understøtte, at flere gymnasieelever til at vælge en STEM-uddannelse. I hovedstadsregionen er det
kun 14,6 % af studenterne (stx), som fortsætter på en naturvidenskabelig eller teknisk
videregående uddannelse to år efter dimissionen1. En styrket indsats med særlig fokus på
gymnasielever, potentialer og motivation for videre uddannelses- og karrieremuligheder inden for
STEM-områderne skal understøtte og fastholde interessen hos flere, så de vælger en STEMuddannelse for dermed at reducere en del af behovet for STEM-uddannede.
Eksempler på indsatser og aktiviteter
Der kan igangsætte flere forskellige indsatser eller aktiviteter som fx:
•

Fokus på valg af studieretning i gymnasiet i forhold til at motivere til at vælge STEMorienterede retninger fx ved at understøtte og udvikle STEM-interesse allerede i udskolingen.

•

Afholde større STEM-events med fokus på nogle af FNs verdensmål mhp. at vække
gymnasielevers interesse for naturvidenskab og teknologi med forskellige workshops og
hands-on-aktiviteter i forbindelse med aktuelle udfordringer på klima og miljø.

•

Ekspert-besøgsordninger hvor kvalificerede naturvidenskabelige og teknologieksperter
gennem besøg på skolerne styrker elevernes interesse for naturvidenskab og teknologi og
kobler teori med praksis.

•

Mere skole-virksomhedssamarbejde med udgangspunkt i studievalgsprojektet for 3.g´ere med
det formål, at eleverne gennem projektet kan se en stærk kobling mellem STEM-fagene i
gymnasiet, og hvordan de kan omsætte den viden til praktiske problemløsninger på en
virksomhed.

Ovenstående er som nævnt eksempler på indsatser og aktiviteter med fokus på at få flere
gymnasieelever til at vælge en STEM-uddannelse. En nærmere konkretisering og
projektudvikling af indsatser og aktiviteter skal ske i tæt dialog og samarbejde med relevante
aktører på området som fx skoler, kommuner, virksomheder, interesseorganisationer mv., såfremt
der bevilges midler til en indsats på området.

1

Kilde: ”Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser”, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2017.
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Det gælder for alle indsatser, at de kan skaleres op og ned alt efter hvor omfattende og hvor langt
ud i regionen, indsatsen skal række.
Det forventes, at evt. afsatte midler skal geares til et endnu højere beløb gennem fundraising og
medfinansiering fra deltagende parter.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget godkendte på mødet d. 26. februar 2019
rammedokumentet ”Fremtidens STEM-kompetencer i hovedstadsområdet 2019-2022”, som
ligger i direkte forlængelse af den kommende regionale udviklingsstrategi, som også har fokus på
STEM-kompetencer. Arbejdet med ”Fremtidens STEM-kompetencer i hovedstadsområdet” er
endvidere igangsat i regi af det tidligere Vækstforum i forlængelse af regeringens nationale
teknologipagt, som blev lanceret i 2018 med fokus på at få flere STEM-uddannede.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

2022

4 mio. kr.

4 mio. kr.

4 mio. kr.

4 mio. kr.

4 mio. kr.

4 mio. kr.

2023

Angiv antal

Samlet udgift

Forslaget skal ikke tilsagnsbudgetteres

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon

budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag
5.1 Øget brug af miljømæssig rigtig emballage til medicin
Fremsat af:
Venstre
Formål og indhold
Meget medicin er indpakket i plastic og anden emballage, som er vanskelig for ældre at åbne.
Og ligeledes ikke er godt set ud fra et miljømæssigt synspunkt.
Det foreslås derfor, at regionen gennem sin bestyrelsespost i Amgros arbejder for fokus på
anvendelse af medicinsk emballage, som er nemmere for brugerne at håndtere, og som er
fremstillet af materiale som ud fra et miljømæssigt synspunkt er fornuftigt.
Administrationens vurdering:

Administrationen indstiller til, at udvalget søger Regionsrådets opbakning til, at Freja
Södergran og Lars Gaardhøj bringer emnet som punkt på et møde i Amgros. Dermed fjernes
forslaget fra Miljø- og Klimaudvalget og overgår til Forretningsudvalget.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020

2021

2022

2023

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
5.3 Vurdering af udgifter i forbindelse med FN’s verdensmål
Fremsat af:
Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Vi har som organisation taget FN’s Verdensmål til os. Jeg kunne derfor tænke mig, at vi også
gjorde det i forhold til den administrative vurdering af regionsrådets beslutninger. Der ønskes
derfor en beregning på omkostningen ved at tilføje en miljø- og klimavurdering af alle
beslutninger, på lige fod med de øvrige parametre, der vurderes på, fx økonomi
Administrationens vurdering
Formålet med forslaget er at vurdere, hvilke konsekvenser regionsrådets beslutninger har på
miljø- og klimaet.
Regionsrådet har den 12. marts 2019 besluttet, at alle budgetforslag, som sendes videre fra
udvalg til budgetforhandling, og bevillingssager skal vurderes i forhold til deres indflydelse
på verdensmålene, for at sikre, at regionens største og væsentligste prioriteringer har
verdensmålene for øje. Da miljø og klima udgør en del af verdensmålene, vil vurderingerne i
forhold til verdensmålene også indeholde miljø- og klimavurderinger.
Administrationen vurderer, at et krav om at vurdere alle regionsrådets beslutninger i forhold
til miljø og klima vil kræve en større administrativ indsats. Vurderingerne er ikke altid viden,
som er hos den enkelte sagsbehandler, men er viden, der skal indhentes de pågældende
sagsemner.
Administrationens vurderingen af regionsrådsbeslutningerne vil oftest være kvalitative
vurderinger medmindre der eksisterer kvantitative vurderinger af beslutningens konsekvenser
på miljø- og klimaet.
Forslaget er beregnet ud fra antagelsen at der er ca. 12 regionsrådsmøder om året, at en
vurdering vil tage fra 1-5 timer afhængig af sagens kompleksitet og at der i gns. er ca. 20
sager, der ikke er bevillingssager. Svarende til ca. et halvt årsværk for koncernen samlet.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol, samt bidrager til at
realisere FN’s verdensmål.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0,5

2021
0,5

2022
0,5

2023
0,5

Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 7 - Drøftelsessag: Budget 2020
Bilag
1 - Sidetil
-37brug
af 76 for udvalgets 2.
Skabelon

budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag
9.1 Import af råstoffer
Fremsat af:
Venstre
Formål og indhold
Hovedstaden har begrænsede områder, som kan udlægges til gravning af råstoffer og stort pres
for at skaffe råstoffer til nybyggerier mv.
Det foreslås derfor, at regionen på nationalt plan bl.a. gennem Danske Regioner arbejder for
bedre mulighed for import af råstoffer fra andre regioner og udlandet. Det er også langt billigere
for bygherrerne end gravning af råstofferne i Hovedstadsregionen, hvor priserne må betegnes
som eksorbitante.
Administrationens bemærkninger
I Råstofloven angives, at regionen via sin planlægning skal sikre, at der er udlagt til minimum
12 års forbrug af råstoffer. På trods af intentionerne i loven, er Region Hovedstaden ikke
selvforsynende, da der især ikke er tilstrækkeligt med grove materialer tilgængeligt i Region
Hovedstadens graveområder til at dække efterspørgslen. I dag importeres ca. 80 % af de
råstoffer, som bruges i Region Hovedstaden. Hovedparten af importen sker fra Region Sjælland.
Muligheder for import fra udlandet og fra øvrige danske regioner
Råstoffer omsættes på det frie marked på markedsvilkår. Der er ikke i lovgivningen nogen
begrænsninger for, hvor råstofferne, der benyttes i regionen, kommer fra. De afgørende faktorer
for, hvor langt væk råstofferne hentes, er prisen på råstofferne og prisen på transport. Råstoffer
har i sig selv en relativt lav værdi i forhold til deres vægt og volumen. Dette betyder, at
transportafstande hurtigt får en væsentlig betydning for den samlede pris.
Der er store forskelle i priserne på råstoffer på tværs af regionerne og på tværs af landegrænser.
Ved sammenlignende undersøgelser foretaget dels af Region Hovedstaden dels af Danske
Regioner kan det konstateres, at råstofpriserne i Østdanmark overordnet set er højere inden for
alle de kategorier, som det har været muligt at sammenligne, end i de baltiske lande og Polen og
for enkelte produkter endog markant højere. Billedet er anderledes for de vestdanske regioner.
Her er det muligt at finde en lang række produkter, som er billigere eller sammenlignelige i pris
med priserne i de baltiske lande og Polen. Her er særligt priserne i Region Midt markant lavere
end i de øvrige danske regioner, men også i vid udstrækning lavere end i de øvrige undersøgte
lande. Endeligt er de danske råstoffer generelt billigere end tilsvarende produkter i Norge
(Sydnorge), Sverige (Malmø området), Tyskland (Hamborg området) og Holland.
Som udgangspunkt vil der derfor med den nuværende pris- og afgiftsstruktur primært ske
import til Region Hovedstaden fra de øvrige danske regioner.
Behovet for en fællesregional råstofstrategi
Der er behov for at tænke nyt i forhold til at sikre et fremadrettet bæredygtigt udbud af råstoffer,
der kan møde den store efterspørgsel i hovedstadsregionen. Det er i den sammenhæng en
udfordring at intentionen i den nuværende råstoflovgivning tager udgangspunkt i, at de enkelte
regioner skal være selvforsynende med råstoffer, uagtet at særligt de grove kvalitetsmaterialer er
meget skævt fordelt på tværs af regionerne.
Region Hovedstaden er gået sammen med de øvrige regioner for at arbejde for, at der i
samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdes en fællesregional råstofstrategi, og
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skal være et fokusområde i den kommende Råstofplan 2020.
Regionerne har anbefalet, at der i regi af den nationale råstofstrategi kigges på en række
områder, der bl.a. kan bidrage med løsninger på de udfordringer, som beskrevet ovenfor. Det
drejer sig om justeringer af pris- og afgiftsstrukturen på råstofområdet med henblik på at sikre
den bedst mulige udnyttelse af råstofressourcen. Dette kan samtidig ændre på incitamentet i
forhold til import af råstoffer fra udlandet. Herudover er der fokus på en øget understøttelse af
cirkulær økonomi og genanvendelse af byggeaffald, der vil kunne reducere behovet for
indvinding af jomfruelige råstoffer.
Region Hovedstaden kan ligeledes i regi af arbejdet med den fællesregionale råstofstrategi i
Danske Regioner forsøge at få ændret intentionen om, at regionerne skal være 100%
selvforsynende med råstoffer, netop henset til at fordelingen af de forskellige kvaliteter af
råstoffer er meget skæv på tværs af regionerne.
Budgetforslaget kræver ikke tilførsel af yderligere ressourcer, men kan afholdes indenfor den
sekretariatsindsats, der er afsat til formålet.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020

2021

2022

2023

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført
om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres
af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område
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Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag: –
9.3 Afklaring af oprydningsmuligheder ved Collstropgrunden syd for Esrum Sø
Fremsat af:
Socialdemokratiet
Formål og indhold:
Afdække en mulig teknisk tilgang til oprensning af grunden ved Collstrop
(generationsforurening)
Hvor stor en økonomisk projektramme skal der til for at få afprøvet de tiltag der er i gang på
Københavns universitet (Marina Bergen Jensen, KU og John Flyvbjerg, Region H) i
fuldskala. 500.000 – 1.000.000?
Administrationens bemærkninger
Projektet kan med fordel opdeles i to faser.
Formålet med fase 1 skal være at etablere et beslutningsgrundlag for, hvilken type oprydning,
der mest hensigtsmæssigt kan foretages ved Collstrop-grunden på baggrund af blandt andet
en fastlæggelse af målsætning for indsatsen. Afklaringen af målsætning for indsats forventes
endvidere at skulle afklares med Staten, som er myndighed på området. Dette er afgørende for
at kunne fastlægge et oprydningsomfang på Collstrop-grunden. Om nødvendigt skal der i
projektets fase 1 også identificeres, hvilke undersøgelser der skal udføres i forhold til de 1-2
mest fordelagtige løsninger, før den endelige beslutning om gennemførelse af et
oprydningsprojekt kan tages.
I fase 2 kan der ske en pilottest eller afprøvning af de i fase 1 1-2 mest fordelagtige
løsningsforslag. Herunder kan den af KU forslåede løsning komme i betragtning, såfremt
denne opfylder den i fase 1 fastlagte målsætning, samt opfylder kravet om at være en af de 12 mest fordelagtige løsninger. Analysen af mulige løsningsforslag i fase 1 afgør om det giver
mening (dvs. er fordelagtig) at gennemføre et eller to pilottest af mulige
oprensningsløsninger.
Baggrund
Collstropgrunden er defineret som en såkaldt generationsforurening. Det er den fordi, det er
særlig dyrt (mere end 50 mio.kr.) at rydde forureningen op. Grunden ligger ca. 850 m syd for
Esrum Sø, og den er kraftigt forurenet med blandt andet arsen, krom og kobber. Forureningen
stammer fra den træimprægnering, der foregik på grunden indtil 1976.
På længere sigt er der risiko for, at forureningen via et grøftesystem ved grunden
transporteres med overfladevandet mod nord til et målsat vandløbssystem og derefter til
Esrum Sø. Med henblik på at forhindre transport af arsen længere væk end til det nærliggende
grøftesystem har Naturstyrelsen (som ejer af grunden??) i 1996 og 2011 bortgravet forurenet
bundsediment fra grøftesystemet.
I flere omgange har det været beskrevet, hvilke oprydningsmuligheder der foreligger. Nogle
muligheder omfatter en totaloprensning af hele forureningen, mens andre omfatter en
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fjernelse af risikoen over for mennesker og miljø, dvs. at kun en del af forureningen, der
udgør en risiko, ryddes op. Forskellige oprydningsmuligheder på Collstropgrunden blev
systematisk gennemgået i hhv. 1991, 1994 og senest i 2006. Derudover er der også senere, fx
i en henvendelse fra Københavns Universitet i 2019, beskrevet nyere muligheder for
oprydning.
Da de systematiske gennemgange af oprydningsmulighederne er forholdsvis gamle, er de
økonomiske beregninger i rapporterne ikke længere aktuelle, samtidig med, at de nyeste
tekniske metoder til oprydning naturligvis ikke er beskrevet i rapporterne.
Det foreslås derfor, at der i fase 1 gennemføres et projekt med det formål at skabe et opdateret
overblik over egnede afværgeteknikker og -strategier, dvs. egnede oprydningsmuligheder i
forhold til Collstrop-grunden og målsætningen for oprydningen. For de mest egnede
oprydningsmuligheder eller oprydningsscenarier skal projektet beskrive følgende forhold:
• tekniske detaljer ved oprydningsscenarier
• oprensningseffektivitet,
• oprensningstid,
• lokale afledte effekter,
• økonomi, og
• utilsigtede miljømæssige påvirkninger
Fase 1 skal resultere i en samlet vurdering af, hvilken eller hvilke oprydninger, der mest
hensigtsmæssigt kan foretages ved Collstropgrunden. Oprydningsmulighederne skal
yderligere kvalificeres i fase 2.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
På to områder understøtter projektet regionsrådets Jordplan ”Vejen til ren jord og rent vand”.
I jordplanen fremhæves det:
• At regionerne i henhold til Jordforureningsloven har ansvaret for at sikre
overfladevand, f.eks. søer, vandløb og kystvande, og internationale
naturbeskyttelsesområder mod påvirkning fra forurenede grunde.
• At rene søer, vandløb og ren natur er med til at gøre hovedstadsregionen til et
attraktivt sted at bo. Arbejdet med at sikre overfladevand og natur mod påvirkning fra
forurenede grunde er derfor vigtigt og understøtter visionen om en grøn metropol.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid
Pengene til finansiering af regionernes indsats i forhold til overfladevand er endnu ikke afsat
af staten. Det var planen, at forhandlingerne mellem stat og regioner skulle gennemføres i
2019, men forhandlingerne er som følge af den politiske situation endnu ikke gået i gang.
Som følge heraf er der ikke afsat minder til gennemførelse af nærværende projekt i regionens
nuværende budgetter. Nedenstående budget dækker projektets fase 1. Omkostningerne til fase
2 er ikke medtaget, da udgifterne til pilotforsøg ikke kendes før fase 1 er afsluttet.

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0,2 mio. kr.
0,3 mio. kr.

2021
0,2 mio. kr.
0,4 mio. kr.

¼ ÅV

¼ ÅV

0,5 mio. kr.

0,6 mio. kr.

Angiv antal

Samlet udgift
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Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
sociale område

X
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
9.5 Klima sikring Værebro Å
Fremsat af:
Socialdemokratiet
Formål og indhold
Sikre lodsejere og byer/boliger i vandoplandet ved Værebro å mod oversvømmelse ved
monsterregnskyl.
En økonomisk ramme på f.eks. 500.000 til tværgående undersøgelser og facilitering af
processen så der sikres fremdrift.
Administrationens vurdering
Den grønne tænketank CONCITO gennemførte i 2017 en analyse af de kommunale
klimatilpasningsplaner. Analysen konkluderede, at kommunerne er kommet godt fra start
med klimatilpasningsplanerne, men at der er lang vej endnu. Eksempelvis mangler der at
blive taget handling på områder som tværkommunale samarbejder, sammenhængende
vandoplande og vandsystemer, vidensopbygning med mere. CONCITO pegede i deres
analyse på, at regionerne kunne være med til at understøtte og facilitere sådanne samarbejder
samt sikre viden om sammenhængende vandsystemer og -forvaltning.
Igennem en årrække har der været problemer med oversvømmelser fra Værebro Å. Det er
særligt slemt, når der har været skybrud eller langvarige perioder med meget regn. Det går ud
over infrastruktur og landbrugsarealer. Der har været forskellige tiltag til at angribe
problemstillingen, men ikke et samlet samarbejde mellem de 7 kommuner som åen løber
igennem, de 3 forsyninger som har en aktie i åen samt organisationer som
naturbeskyttelsesinteresser og landbrug/ålaug. Dog tegner der sig nu mulighed for, at et
nødvendigt samarbejde kan etableres, men der er behov for en part, som kickstarter et
forpligtende samarbejde.
I Danmark er der brug for en aktør, som samler parterne og igangsætter eksempelprojekter,
som andre kan lære af. Værebro Å kan blive en mønster-case på et vandoplandsbaseret
samarbejde. Og det er muligt for regionen at støtte projektet, da det ligger indenfor rammerne
af den regionale opgavevaretagelse; herunder de indledende tanker i den kommende regionale
udviklingsstrategi (RUS). I et større strategisk perspektiv kan projektet desuden spilles ind
som case-område i forbindelse med Miljø- og Fødevareministeriets planlagte arbejde med en
ændring af vandløbsloven.
Administrationen vurderer, at der er behov for større strategiske-samarbejder og
eksempelprojekter på vandoplandsniveau. En regionale deltagelse i Værebro Å vil kunne
bidrage til det og sætte reelt skub i arbejde med at klimasikre Danmark.
Administrationen vurderer, at det kan være relevant med økonomiske støtte til et projekt, som
kan sikre en tværgående undersøgelse af, hvordan vi får klimasikret oplandet til Værebro å.
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Derudover kan der være tale om medarbejdertimer til facilitering af forskellige processer
undervejs i opstarten af samarbejdet.
For at sikre et forpligtende samarbejde bør kommunerne og forsyningsselskaberne ligeledes
bidrage væsentligt økonomiske til samarbejdet.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol, samt bidrager til at
realisere FN’s verdensmål.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

2022

2023

0,5

Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag – [overskrift]:
Energitjek i private enfamilieshuse
Fremsat af:
Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Hvad vil det koste at (med)finansiere hhv. 5.000, 10.000 og 15.000 energitjek i private
enfamiliehuse? Og hvilken reduktion i energiforbruget ville det kunne opnå?
Region Hovedstaden har ca. 200.000 huse med energimærkning D eller lavere. Hvis de alle
skal renoveres inden 2035, så svarer det til 13.500 renoverede bygninger pr. år. På
kommuneniveau giver dette ca. 500 bygninger pr. kommune i gennemsnit pr. år. Et energitjek
koster omtrent 3.500 kr. og betragtes som en god start på et renoveringsprojekt.
Region Hovedstaden har tidligere haft tradition for at bidrage til energirenovering af private
enfamiliehuse. Dette er f.eks. sket via Gate 21 projektet Vækst via Energirenovering, som
blev gennemført med succes. Der ønskes derfor beregning på en fornyet finansiering af et
antal energitjek i samarbejde med henholdsvis kommuner og private virksomheder.
Administrationens vurdering
Det vurderes, at nutidsprisen for et energitjek ligger på 4.000 kr. pr tjek. Så skal der
gennemføres henholdsvis 5.000, 10.000 eller 15.000 energitjek vil omkostningen ligge på
henholdsvis 20. mio. kr. 40 mio. kr. eller 60. mio. kr. Denne finansiering kan fx deles mellem
region, boligejerens bopælskommune eller energiselskab og en lille egenfinansiering for
boligejeren.
Energitjek af henholdsvis 5.000, 10.000 eller 15.000 private enfamiliehuse vurderes at kunne
reducere energiforbruget med henholdsvis ca. 15.000 megawatt (MW), 30.000 MW eller
45.000 MW (beregnet ud fra den forudsætning, at der pr. bolig kan spares 15 % af
energiforbruget, hvilket svarer til 3.000 kWh). Men denne energireduktion er vel og mærke
kun i fald energirenoveringerne iværksættes af boligejeren efterfølgende.
Det store spørgsmål er dog, hvordan man får en private boligejer til at iværksætte
energirenoveringen. Som det er i dag, er der forskellige tilskudsordninger og af nogle
håndværkerfirmaer tilbydes også et rentefrit lån i en kortere årrække (fx 3 år), men
boligejeren skal selv finansiere de resterende år frem til at en energirenovering har betalt sig
hjem som følge af energibesparelsen. Dette kan være en barriere for at komme videre med
reelt at gennemføre energirenoveringerne som privat boligejer.
Som del af den fælles strategiske energiplan for hovedstadsområdet (fra 2018) er udarbejdet
en oversigt (Roadmap 2025) over de første tiltag, der anbefales gennemført frem til 2025. I
Roadmap 2025 omhandler tiltag 28 og 29 energibesparelser i bl.a. enfamiliehuse
(se evt. https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2018/11/EPT_Roadmap-2025_WEB.pdf).
Tiltag 29 handler om at etablere en platform for energibesparelser. I projektet Energi på
Tværs 3, som løber i perioden 2019-2021, nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udfolde de
forskellige tiltag, der er anbefalet i Roadmap 2025 omkring energibesparelser. Tiltag 28
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handler om netop gennemførelse af energitjek i private enfamiliehuse, og vil derfor også blive
udfoldet mere af arbejdsgruppen. I arbejdsgruppen er det forventeligt, at der også kommer et
bud på hvad der kan gøre det attraktivt for den enkelte boligejer at gennemføre
energirenoveringerne.
Det anbefales derfor, at budgetforslaget bredes mere ud i ordlyd og får overskriften
energibesparelser i private enfamilieshuse (generelt) frem for specifikt energitjek. Når
arbejdsgruppen for energibesparelser (i regi af Energi på Tværs 3) har udfoldet tiltagene
mere, kan et projekt beskrives mere specifikt under denne overskrift.
I forhold projektet ”Vækst via Energirenoveringer”, som regionen har støttet tidligere, er
denne type projekter ikke længere mulig for regionen at støtte som følge af
erhvervsfremmeloven. Dette peger også på en bredere overskrift end energitjek, da de
regionale udviklingsmidler skal bruges til mere generel samfundsudvikling frem for
vækstmuligheder for de virksomheder, der gennemfører energirenoveringerne.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget bidrager direkte til realisering af den fælles energivision godkendt af KKR og
Region Hovedstaden om at hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri i 2035
og transportsektoren skal være fossilfri i 2050.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

2022

2023

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Angiv antal

Samlet udgift

Det forventes at forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:
Projektet kan gennemføres ved at afsætte 5 mio. årligt til finansiering eller tilsagnsbudgetteres i 2020
med henblik på en løbetid i 4 år.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
9.10 Udbredelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Fremsat af:
Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Vi kæmper med lukning af drikkevandsboringer pga. pesticid og kemikaliefund. Kan
regionen understøtte udbredelsen af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og til hvilken
omkostning? Og hvad vil det koste at udvide mængden af stoffer, vandet testes for, gerne til
en totalscreening for alle stoffer?
Administrationens vurdering
Der er en god idé at sætte fokus på pesticider, da pesticider har vist sig at udgøre et større
problem end tidligere antaget.
Kommunerne er myndighed i forhold til at etablere boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO). Kommunerne skal jf. tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-21 senest i 2022 have
gennemgået alle BNBO, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, med
henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening
med pesticider fra erhvervsmæssig anvendelse.
Kommunerne er også myndighed overfor vandforsyningerne og pålægge forsyningerne at
teste drikkevandet og det grundvand, der bruges til drikkevand, for pesticider og disses
nedbrydningsprodukter jf. kravene i Drikkevandsbekendtgørelsen. Testen kan udvides, så den
omfatter yderligere pesticider, som vides at være anvendt i vandindvindingsoplandet, og som
vurderes at kunne udgøre en trussel for grundvandet.
Forurening med pesticider kan stamme fra fladekilder og punktkilder. Fladekilder skyldes
jordbrugsmæssig anvendelse af pesticider på marker, mens punktkilder er de områder, hvor
pesticiderne er håndteret, f.eks. vaske- og påfyldningspladser for pesticider. Regionen kan jf.
jordforureningsloven kun tage sig af pesticidforurening fra punktkilder, mens kommunerne
har bemyndigelse og indsatsmulighed i forhold til pesticidforurening fra fladekilder.
Konsekvens af vurderingen
Administrationen har på den baggrund fremsat et budgetforslag- En forstærket indsats overfor
grundvandskritiske pesticider. Formålet er at udvikle nye metoder og viden til håndtering af
grundvandskritiske pesticider. Forslaget bygger på, at en indsats mod pesticider vil give mest
mulig værdi for pengene, hvis indsatsen sker i et samarbejde med vandforsyningerne og
kommunerne, som har bemyndigelse og indsatsmuligheder (fx udpegning af BNBO) i forhold
til indsatsen mod pesticidfladekilder. Regionen vil i den forbindelse kunne bidrage med at
skabe overblik over pesticidpunktkilder, herunder viden om, hvordan der skelnes mellem
punktkilder og fladekilder. Bedre kendskab til pesticidpunktkilder er bl.a. afgørende viden for
vandforsyningerne, når de skal fastlægge antallet af stoffer, vandet skal testes for, og
optimere driften af kildepladserne bedst muligt. Hermed sikres en helhedsorienteret
grundvandsbeskyttelse, hvor væsentlige risici håndteres og indsatserne understøtter hinanden.
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Der henvises til administrationens budgetforslag for uddybende beskrivelse.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Der henvises til administrationens budgetforslag for uddybende beskrivelse.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020

2021

2022

2023

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Der henvises til administrationens budgetforslag for uddybende beskrivelse.
Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

Der henvises til administrationens budgetforslag for uddybende beskrivelse.
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af 76 for udvalgets 2.
Skabelon

budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag –
9.11 En forstærket indsats overfor grundvandskritiske pesticider
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Der foreslås afsat en udviklingspulje på 6 mio. kr. fordelt over 2 år til en forstærket indsats overfor
grundvandskritiske pesticider. Formålet er at udvikle nye metoder og viden til håndtering af
grundvandskritiske pesticidforureninger i Region Hovedstaden Det er et kriterie for anvendelsen af
midlerne, at udviklingen af pesticidindsatsen sker i samarbejde med vandforsyninger og kommuner.
Udfordring

Pesticider er igennem årene påvist i vandværker over hele Danmark og har ført til lukning af
flere drikkevandsboringer. Indenfor de seneste 1-2 år har nye analyser vist, at der optræder
pesticidrester i vores vandværker og grundvand, som hverken staten, forsyningerne eller
regionerne kendte til. I modsætning til de kendte ”gamle” pesticider, udgør de nyopdagede
pesticider en stor trussel i Region Hovedstaden, ligesom i resten af landet. Der er derfor
behov for en forstærket indsats i et tæt samarbejde med forsyninger og kommuner og fortsat
sparring med Miljøstyrelsen og de øvrige regioner.
I Region Hovedstadens indsatsplan i forhold til jordforurening (Jordplanen) er der fokus på at
håndtere forurening med klorerede opløsningsmidler, som blandt andet har været brugt på
renserier og i metalindustri til affedtning af metalemner. Disse stoffer er årsag til de værste
forureninger af grundvandet i Region Hovedstaden og har gennem de seneste årtier været
årsagen til de fleste lukninger af drikkevandsboringer. En indsats overfor pesticider er også
mulig inden for rammerne af den politisk vedtagne jordplan i Region Hovedstaden og
regionen kan inden for den gældende jordplan øge indsatsen i forhold til pesticider.
Udfordringen er, at dette ville skulle ske inden for den eksisterende ramme. Det vil sige, at
indsats mod forurenede grunde med klorerede opløsningsmidler, som fortsat er nødvendig for
at sikre væsentlige dele af fremtidens drikkevandsressource i Region Hovedstaden, ville blive
svækket.
Forurening med pesticider kan stamme fra fladekilder og punktkilder. Fladekilder skyldes
jordbrugsmæssig anvendelse af pesticider på marker, mens punktkilder er de områder, hvor
pesticiderne er håndteret. Det kan være vaske- og påfyldningspladser, hvor sprøjten er fyldt
op, vasket og måske tømt for rester, og i den forbindelse kan der være sket uheld og større
spild. Punktkilder kan også være gamle lossepladser med pesticidrester. Regionerne kan
ifølge lovgivningen kun tage sig af pesticidforurening fra punkkilderne dvs. opsporing og
indsats i forhold forurening, der er forårsaget af spild med pesticider. Forurening, der
stammer fra den regelrette anvendelse af pesticider på landbrugsarealer er ikke omfattet af
Jordforureningsloven, og regionen kan derfor ikke stille noget op i den forbindelse. Derfor er
det vigtig at kunne skelne mellem om grundvandet er påvirket af pesticider fra fladekilder
eller punktkilde.
Organisering og samarbejdspartnere

Pesticidforureningerne er komplicerede at håndtere, da undersøgelser og forebyggende tiltag
er dyre og meget tidskrævende. For at få mest mulig nytte af indsatsen og pengene er det
derfor afgørende, at regionerne i forbindelse med indsatsen mod pesticider indleder et
samarbejde med vandforsyninger og kommuner, som tillige har bemyndigelse og
indsatsmuligheder i forhold til indsatsen mod pesticidfladekilder.
I samarbejdet med forsyningerne og kommunerne bidrager regionen med opsporing og
undersøgelser af pesticidpunktkilder i grundvandsområderne, herunder viden om hvordan der
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punkkilde
Bilag
1 mellem
- Side -49
af 76og fladekilde. Bedre kendskab til pesticidpunkkilder er bl.a.
afgørende viden for forsyningerne for, at de kan optimere driften af kildepladserne bedst
muligt.
For at sikre, at den nyeste viden og kreativitet inddrages, vil danske forskningsinstitutioner
blive involveret og erfaringsudveksling med de 4 øvrige regioner vil ske løbende.
Udbytte af projektet
Den samlede forstærkede indsats overfor pesticider i den 2 årige periode forventes sammen
med de allerede etablerede 2 samarbejder i henholdsvis Nybølle og Marbæk at medføre
etableringen af et antal nye samarbejder/partnerskaber med forsyninger og kommuner i
relation til afklaring af årsagerne til pesticidforurening af drikkevandsboringer i udvalgte
grundvandsområder i Region Hovedstaden, samt udarbejdelse af forslag til indsatsmuligheder
for de forskellige parter i samarbejdet. Såfremt det viser sig at pesticidpunktkilder er en
væsentlig årsag, og at der kan ske effektfuld afværgeindsats af Region Hovedstaden, vil
midlerne til en afværgeindsats skulle afholdes inden for det afsatte budget til oprensning af
jord- og grundvandsforureninger i Region Hovedstaden.
En evt. beslutning om bevilling af midler til en forstærket indsats i forhold til pesticider
forventes indbygget i kommende forslag om revideret jordplan, som planlægges fremlagt for
udvalget for Miljø-og Klima og efterfølgende regionsrådet i henholdsvis 2. og 3. kvartal
2019.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætning en innovativ og grøn metropol med høj
vækst og livskvalitet. Ren jord og rent drikkevand er en af forudsætningerne for høj livskvalitet.
Forslaget understøtter effektmålet i den politisk vedtagne jordplan, at 80 % af hovedstadsregionens
grundvandsressource inden 2025 er sikret mod forurening fra de grunde, som udgør den største risiko
for grundvandet og dermed for drikkevandskvaliteten. Sikring af renere drikkevand vil understøtte
FN´s verdensmål nr. 3 (sundhed og trivsel) og nr. 6 (Rent Vand, og at dette forvaltes bæredygtigt).

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0.3
2.7

2021
0.3
2.7

0.5

0.5

3

3

2022

2023

Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Trafikudvalget
6.X Sundhedsmidler
10.X Regionale udviklingsmidler
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Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag
6.1 Bycykler ved akuthospitalerne
Fremsat af:
Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Forslaget går ud på at sætte bycykelstationer op på Region Hovedstadens akuthospitaler.
Formålet er at fremme grøn transport til og fra hospitalerne, herunder kombinationsrejser imellem
cykel og tog. Forslaget formindsker samtidig trængsel på indfaldsveje og parkeringsområder tilknyttet
hospitalerne. Bycykler har en bred målgruppe og kan både benyttes af medarbejdere ifm. tjenesterejser
og pendlerrejser, og af patienter, pårørende og øvrige besøgende ved akuthospitalerne.
Der tages ved beregningerne udgangspunkt i det nuværende bycykelsystem i centralkommunerne, ejet
af DSB, København og Frederiksberg Kommuner. Systemet består af bycykelstationer, hver med
plads til parkering og opladning af 20 elcykler (”de hvide bycykler”).
Rigshospitalet har allerede en bycykelstation, som er finansieret af Københavns Kommune. Dertil
kommer, at Region Hovedstaden er i gang med at etablere bycykelstationer på hhv. Bispebjerg
Hospital og Gentofte Hospital. Disse er allerede finansieret og opsættes i 2019.
De er 11 akuthospitaler, og 9 hvis man fratrækker Bispebjerg og Gentofte hospitaler.
Der er for tiden i den nuværende operationszone for bycyklerne i København og Frederiksberg en
mulighed for at opsætte bycykelstationer uden indkøb af tilhørende elcykler (disse følger med gratis).
Man betaler kun for selve infrastrukturen og driften af infrastrukturen. Prisen er 296.000 kr. over en
otte-årig periode for en bycykelstation med 20 dockingpunkter, heraf går 200.000 kr. til installation og
96.000 kr. til otte-årig drift af infrastrukturen (tallene er taget fra den officielle prisliste fra By- og
Pendlercykelfonden fra 2012 og er ikke pristalsreguleret). Installation og drift i otte år på Amager
Hospital og Frederiksberg Hospital vil således kunne ske til en pris af 2 x 296.000 kr. (i 2012-tal). Det
skal afklares, om Hvidovre Hospital, fordi det ligger så tæt på operationszonen, også ville kunne få
samme mulighed. Region Hovedstaden allerede gjort brug af muligheden ifm. opsætningen på
Bispebjerg og Gentofte Hospital i 2019/2020.
På de resterende seks akuthospitaler – Nordsjællands Hospital i hhv. Frederikssund, Helsingør og
Hillerød, Herlev Hospital, Bornholms Hospital og Glostrup Hospital – kan bycykelstationer opsættes
til normalprisen, dvs. til en pris af 70.000 per dockingpunkt for en otte-årig periode (i 2012-tal). Ved
opsætning af en bycykelstation med 20 dockingpunkter skal man derfor beregne 20 x 70.000 kr. = 1,4
mio. kr. per hospital, eller i alt 8,4 mio. kr. for de seks hospitaler (i 2012-tal). Heraf skal 56 % (4.7
mio. kr.) betales det første år, og 44% af prisen (3,7 mio. kr. i 2012-tal) løbende fordelt og den otteårige driftsperiode (462.500 kr. per år i 2012-tal).
Ved opsætning af bycykelstationer på de seks akuthospitaler uden for den nuværende operationszone
vil det være afgørende, at den relevante kommune samt grundejere ved de lokale trafikale
knudepunkter indvilliger i finansiere og drifte tilsvarende bycykelstationer hos dem. Dette forhold bør
medtages i vurderingen af, om det kan betale sig at opsætte bycykelstationer på akuthospitaler uden
for centralkommunerne. Eksistensen af bycykelstationer ved knudepunkterne her vil være en
afgørende forudsætning for succesen af at have bycykelstationer ved de nærliggende akuthospitaler.
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Et alternativ til at etablere fysiske infrastruktur og bycykelstationer som beskrevet ovenfor er en
digital løsning. Sådan en løsning ville især være interessant uden for centralkommunerne, hvor
bycykelsystemet endnu ikke er etableret. Forskellen fra bycykelsystemet er – udover at man ikke
binder sig til elcykler - er, at det ikke er nødvendigt at etablere en fysisk infrastruktur, hvor cyklerne
hentes og afleveres. I stedet opereres med områder, hvor cyklerne må stilles/stå. Systemet fungerer
igennem brugerens smartphone. Brugeren booker en cykel på, låser den op og afleverer og låser den
igen via smartphone-appen. Prisen for etablering af en sådan løsning vil skulle afklares igennem
udbud men et forsigtigt skøn vil være 6.500 kr. for én cykel i etableringsomkostninger samt årlige
driftsudgifter på 2.500 kr. per cykel.
I nedenstående beregning er alle akuthospitaler tilgodeset. Men man kan også vælge en delløsning,
hvor man kun implementerer bycykelstationer ved de ’billige’ akuthospitaler (Hvidovre, Amager,
Frederiksberg) samt ved de akuthospitaler uden for centralkommunerne, hvor der samtidig kan
etableres medfinansiering fra den pågældende kommune samt evt. grundejerne ved stationerne og
knudepunkterne, således at der også opsættes bycykelstationer ved minmum s-togstationer og/eller
større knudepunkter i nærområdet til akuthospitalet.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget hører ind under den politiske målsætning om at være en grøn og innovativ region. Særligt
fremmer initiativet den grønne omstilling i Region Hovedstadens som virksomhed. Forslaget bidrager
til at udmønte Transportplan 2025 under den koncernstrategiske indsats Grøn Drift og Udvikling i
Fokus og Forenkling. Men samtidig er der positive synergieffekter til andre planer, for eksempel
regionens parkeringsstrategi, den regionale udviklingsstrategi (RUS), Handlingsplan for FN’s
verdensmål, Movias strategiske net, m.fl.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

6,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

Løn til evt. nye
årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal
ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

Evt. uddybende beskrivelse:

Tallene er i skemaet er justeret for inflation og kan derfor ikke sammenlignes direkte med
2012-tallene i teksten. Strømudgifter er ikke medregnet. Kan ikke tilsagnsbudgetteres.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon

budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag:
10.1 Øget drift for 150S i aftentimerne
Fremsat af:
Venstre
Formål og indhold
Forslaget går på at udvide driften på linje 150S til og fra Kokkedal St. til minimum to gange i timen
fra kl. 21 til 23.
Fra ca. kl. 21 kører 150S kun en gang i timen til Kokkedal station. Mange borgere har brug for at
kunne tage bussen i hvert fald frem til kl. 23.
Administrationens vurdering
I dag er der 20-minutters drift i retningen Kokkedal St. – Nørreport St. frem til 21.44, mens der er 20minuttersdrift i modsat retning frem til 21.35 (afgang fra Nørreport St. med ankomst ved Kokkedal St.
22.27), og timesdrift resten af aftenen. Mellem Gl. Holte og Nørreport St. er der 20-minutters drift helt
frem til sidste afgang, hvorfor det er undersøgt, hvad det vil koste at lade disse afgange fortsætte frem
til Kokkedal St., så der er 20-minutters drift frem til kl. 23. Det vil i praksis betyde to ekstra afgange i
hver retning:
Kokkedal - Gl. Holte
Nuværende
Ekstra
Ekstra
Nuværende

21.44
22.04
22.24
22.44

Gl. Holte - Kokkedal
Nuværende
Ekstra
Ekstra
Nuværende

22.05
22.25
22.45
23.05

De to ekstra afgange i hver retning forventes at øge regionens tilskudsbehov til linjen med 0,3 mio. kr.
pr. år. Dermed er de forventede passagerindtægter indregnet.
Administrationen anbefaler, at driftsudvidelser overvejes i et helhedssyn, hvor der ses på
serviceniveauet generelt for de enkelte produktkategorier. Eksempelvis kan der tages udgangspunkt i
den reduktion, som blev besluttet i 2016, hvor frekvensen på R-nettet blev sat ned til timesdrift efter
kl. 18. Udvidelser bør desuden vurderes i sammenhæng med de kommende økonomiske udfordringer.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forbedrer kvaliteten af den kollektive trafik.
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Forslagets
konsekvenser
Bilag
1 - Side
-54 af 76– økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0
0,3
0
0

2021
0
0,3
0
0

2022
0
0,3
0
0

2023
0
0,3
0
0

0,3

0,3

0,3

0,3

Angiv antal

Samlet udgift

Forslaget kan ikke tilsagnsbudgetteres

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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af 76 for udvalgets 2.
Skabelon

budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag
10.2 Renovering af Lokalbanen
Fremsat af: Venstre og Konservative
Formål og indhold
Lokalbanen trænger til renovering
Såfremt vi igen i år får en andel af overskud fra Movia foreslås, at vi anvender en del af dette
til renovering af Lokalbanen.
Administrationens vurdering
Lokalbanerne i Region Hovedstaden står overfor et omfattende renoveringsbehov frem mod 2026. I
budgetaftale for 2019 er afsat 16,9 mio. kr. til sporfornyelse af Gribskovbanen i 2019 og 8,9 mio. kr. i
2020. Derudover blev der afsat midler til etablering af to nye standsningssteder ved Nørre Herlev og
Troldebakkerne (Helsinge Nord).
På grund af bl.a. ovenstående anlægsarbejder har Lokaltog A/S ikke kapacitet til at udføre yderligere
sporrenoveringer i 2020. Derfor foreslår administrationen at der afsættes midler til et af følgende
tiltag:
1. Stationsforskønnelse til 1,0 mio. kr.
2. Forsøg med natdrift til 4,8 mio. kr.
Renovering af stationsfaciliteterne såsom læskure, cykelstativer, belysning, adgangsveje m.v. som kan
udføres af eksterne entreprenører og som ikke kræver godkendelse hos Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen.
Der tages udgangspunkt i lokaltogs principper for prioritering af stationsudvikling, som betyder at de
stationer hvor stationsfaciliteterne er udtjent udskiftes først, mens stationer som har korresponderende
buslinjer prioriteres højest.
Flere af kommunerne i Nordsjælland har udtrykt ønske om natdrift på lokalbanerne nætterne mellem
fredag og lørdag samt lørdag og søndag i stil med S-togene. I henhold til lov om trafikselskaber er det
Region Hovedstaden, der træffer beslutning om serviceniveauet på lokalbanerne og dermed om der
skal være natdrift på lokalbanerne. Ud over renovering af stationsfaciliteterne foreslår
administrationen at der afsættes midler til et 2-årigt forsøg med natdrift på lokalbanerne. Forsøget skal
vise om der er passagergrundlag for at opretholde natdriften. Derfor forudsætter forsøget at natdriften
på 90N, 360R og 380R indstilles i samme periode, idet busserne kører mellem Hillerød, Helsinge,
Gilleleje og Helsingør som under forsøget vil blive betjent med nattog.
Forsøget vil bl.a. give natbetjening til Frederiksværk, Hundested, Tisvildeleje, Fredensborg og
Græsted, som i dag ikke har nogen kollektiv trafik nætterne mellem fredag og lørdag samt lørdag og
søndag. Det samlede beløb for det 2-årige forsøg afsættes i 2020, idet der ikke forventes et
tilstrækkeligt stort råderum i 2021 til at opdele driftsomkostningerne i hhv. 2020 og 2021.
Resultaterne af forsøget kan bruges i dialog med kommunerne om regionens fremtidige
trafikbestilling.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
ReVUS-målsætningen om at sikre effektiv og bæredygtig mobilitet, samt understøttelse af
den kommende Trafik- og Mobilitetsplan, ved at forbedre kvaliteten af den kollektive trafik.
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Forslagets
konsekvenser
Bilag
1 - Side
-56 af 76– økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0
4,8 mio.
kr.
1,0 mio.
kr.
0

0
0

2021

2022
0
0

2023
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Angiv antal

Samlet udgift

5,8 mio.
kr.

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Etableringsudgifter til renovering af stationsfaciliteterne kan skaleres op eller ned. Øvrig drift
til natbetjening på lokalbanerne kan ikke skaleres, men kan fravælges helt.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag – [overskrift]:
10.3 Etablering af regionalbane Hillerød Østerport
Fremsat af:
Enhedslisten
Formål og indhold
Med forslaget ønsker vi at afklare muligheden for etablering af regionaltog til Hillerød med 1
eller 2 stop på strækningen Hillerød-Østerport.
Herunder skal følgende afklares:
1.
2.
3.
4.

Udfordringer med anlæg af ny bane
Passagergrundlag og potentialet i byudvikling i kommunerne nord for Hillerød
Aflastningen af trængsel på vejene.
Placering af 1 eller 2 stop ved Lyngby og/eller Hellerup i forhold til opkobling til det
eksisterende trafiknet, adgang til uddannelse og rejsetiden fra Hillerød til Østerport

Motivation:
Vi mener grundlæggende, at en investering i kollektiv trafik er nødvendig for at mindske CO2
udledningen.
Vi ønsker derfor, at der bygges en elektrificeret høj klasse løsning mellem Nordsjælland og
København på linje med den nye Ringstedbane.
Vi mener, at en stor reduktion af rejsetiden mellem Hillerød st. og Østerport vil have stor
betydning for folks vilje til vælge kollektiv trafik, og samtidigt understøtte byudviklingen i
alle byområder med lokalbaner i forbindelse med Hillerød st.
Løse beregninger og opslag på rejseplanen giver følgende resultater:
Lokal station - Rådhuspladsen
Frederiksværk
Helsinge
Fredensborg
Hillerød

Nu
1 time og 28 minutter
1 time og 18 minutter
1 time og 7 minutter
48 minutter

Med ny bane
59 minutter
49 minutter
40 minutter
27 minutter

Trængslen i Nordsjælland er kendt og der er behov for investeringer i kollektivtrafik, da
vejnettet ikke vil kunne vil kunne følge med udviklingen.
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Sammenhæng til de politiske målsætninger
Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at en mulighed for at etablere en regional togforbindelse på linje
med København-Ringstedbanen er en yderst kompliceret opgave – og vil i første omgang
skulle igennem en samfundsøkonomisk analyse – som også vil omhandle rejsetidsbesparelser.
Administrationen vil skulle indhente tilbud på, hvad en samfundsøkonomisk analyse vil koste
at gennemføre førend, der kan peges på konsekvenser for økonomi, personale og tid.
Administrationen vurderer, at der i dag er en højklasset betjening af Hillerød – Østerport med
S-tog, som har et højt passagergrundlag på grund af standsningsmøntret.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020

2021

2022

2023

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag – [overskrift]:
10.4 Afdækning af ventetider i den kollektive trafik
Fremsat af:
Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Hvor er borgerne udsat for lange ventetider og dårlig sammenhæng? Hvor er bustrafikken
især belastet af dårlig fremkommelighed osv?
Administrationens vurdering
Det forstås som, at afdækningen er ift. de regionalt finansierede busser og tog, samt deres
korrespondenser til anden kollektiv trafik.
Lange ventetider og dårlig sammenhæng
Det foreslås, at der udarbejdes en analyse, som visuelt viser de forskellige
ventetider/serviceniveau i regionen. Der kan i analysen indgå rejsekortdata bl.a. for at
identificere ventetider ved skift samt rejserelationer.
Der arbejdes generelt for sammenhæng i det kollektive trafiknet. Nettet er bl.a. sårbart over
for forsinkelser, som kan lede til ventetider. Region Hovedstadens geografi er varieret. Derfor
er der variation i udbuddet af kollektive trafiktilbud samt forskellig frekvens i de forskellige
dele af geografien, hvilket giver forskellige serviceniveau i regionen.
Fremkommelighed
Det foreslås, at der udarbejdes en opdateret screening af de regionalt finansierede buslinjer,
som viser muligheder og gevinster for fremkommelighedsprojekter. Derudover kan der laves
et samlet visuelt overblik over, hvor de regionale busser har fremkommelighedsudfordringer.
Movia har tidligere udarbejdet screeninger for en række regionale buslinjer med potentiale for
rejsetidsforbedringer. Screeningsrapporterne er med succes blevet anvendt ved ansøgning om
medfinansiering fra statslige puljer, hvilket har gjort det muligt at forbedre
fremkommeligheden og samtidig opnå driftsbesparelser. Rapporterne er vedlagt som bilag til
trafikudvalgsmøde 24. april 2018.
Flere fremkommelighedsprojekter for regionale busser er allerede igangsat som følge af disse
rapporter. Der er flere af de regionale buslinjer som endnu ikke er blevet undersøgt. Disse kan
undersøges, så evt. fremtidige investeringer i busfremkommelighed anvendes på de buslinjer,
hvor der kan opnås mest fremkommelighed for pengene.
Produkt
Det endelige produkt kan eksempelvis bestå af to rapporter med tilhørende visuelt materiale.
Analyserne kan udarbejdes på forskelligvis. Fx i samarbejde med et universitet, en
konsulentanalyse, i samarbejde med Movia eller gennem en projektansættelse.
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Sammenhæng til de politiske målsætninger
En attraktiv og sammenhængende kollektiv trafik.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift

2021

2022

2023

0,8 mio.
kr.

Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

0,8 mio.
kr.

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Midlerne kan anvendes dels til øvrig drift eller årsværk.
Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag:
10.5 Trængselsudfordringer for cyklister
Fremsat af:
Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Initiativet har til formål at undersøge, hvor cyklisterne på de regionale cyklistfærdselsårer
oplever dårlig fremkommelighed og store forsinkelser, eksempelvis fordi trafiksignalerne er
indstillet til den øvrige vejtrafik snarere end til cyklisterne. Desuden skal det komme med bud
på helhedsorienterede optimeringer.
Udpræget trængsel på cykelstierne, som følge af demografiske ændringer og trafikstigninger,
herunder specifikke stigninger i cykeltrafikken, er hovedsageligt et problem i s-togene og i
centralkommunerne i myldretiden.
Antallet af cykelture i hovedstadsregionen er dog ikke kun stigende i centralkommunerne,
ifølge det regionale cykelregnskab fra 2016. Siden 2007 er det steget med 20%. Borgerne er
de mest tilfredse i hele landet med at være cyklister. Samtidig mener 68%, af dem, at det er
mere vigtigt end at forbedre forholdene cyklister end for alle andre transportformer.
På de tværkommunale supercykelstier måles gennemsnitlige stigninger i cykeltrafikken på
23%. Farumruten isoleret har haft en stigning på 61%. Selvom der sjældent er tale om
deciderede trængselsproblemer på supercykelstierne, så oplever supercyklisterne fortsat
mange forsinkelser. På de lange cykelture kan borgerne risikere mange gange at skulle sænke
farten eller blive stoppet på grund af røde trafiklys.
Supercykelstisamarbejdet har i 2018/2019 fået lavet evalueringer af alle eksisterende
supercykelstier og har i den forbindelse også undersøgt fremkommeligheden på ruten før og
efter. Derudover er der blevet lavet en rapport på konkrete forbedringsforslag på de seneste
fem evaluerede ruter, hvor der på hver rute ved også fremgår forslag til signalforbedringer.
Der er dog intet samlet overblik over fremkommelighed for cyklister på de store
’cyklistfærdselsårer’ i hovedstadsregionen. Muligheden for at få dette overblik er interessant,
da det kunne spille godt sammen med det af Transportministeriets
Fremkommelighedsudvalgs analyse af og anbefalinger til vejtrafikkens fremkommelighed i
hovedstadsregionen. Fremkommelighedsudvalget har ikke taget højde for cyklisternes
fremkommelighed, selvom cyklisterne er en del af vejtrafikken på lige fod med bilister og
busser. Dermed lægges der ikke op til ikke løsninger, hvor fremkommelighed for både vej- og
cykeltrafik spiller bedst muligt sammen.
Københavns Kommune vedtog i efteråret 2015 en lokal optimeringsplan, som præsenterer
analyser og ideoplæg til fremtidssikring af cykelfremkommeligheden på seks vigtige og
befærdede cykelkorridorer, som også i fremtiden forventes at spille en vigtig rolle for
cykelfremkommeligheden i København.
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Med inspiration fra Københavns Kommunes optimeringsplan kan herværende budgetinitiativ
med fordel have som ledetråd, at trafikplanlægning ikke er et nulsumsspil, hvor nogle
trafikanter vinder kampen om vejarealet, mens andre taber. Og hvis nogen skal hurtigere
frem, må andre afgive plads og privilegier. I stedet kan ledetråden med fordel være at
optimere vejarealet igennem helhedsorienteret tilgang med størst mulig hensyntagen til alle
trafikantgruppers behov. Ofte er der for eksempel konflikter med cyklister og
buspassagerer/fodgængere. Andre gange imellem bilister og cyklister.
Initiativet kan bruges som grundlag for kommuner i hovedstadsregionen, der vil ansøge om
funding til anlægsarbejder om cykelfremkommelighed.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Bedre cykelfremkommelighed hænger sammen med regionens politiske målsætning om en
grøn og innovativ metropol. Konkret bidrager initiativet til at udmønte udviklingsområderne
”Flere cykelpendlere” og ”Trafikinformation og mobilitetsservice med brugeren i centrum” i
regionens trafik- og mobilitetsplan fra 2019. Bedre cykelfremkommelighed er et af fire
kvalitetsmål for anlæg af de regionalt støttede supercykelstier.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

2022

2023

Evt. 1

Angiv antal

Samlet udgift

0,5 mio.

Evt. uddybende beskrivelse:
Det er en skalerbar ramme. Særligt fremskrivninger, potentialevurderinger og løsningsforslag
er dyre. Prisen afhænger en del af den metode, der anvendes, idet observationer ude i den
rigtige verden hurtigt koster mange penge, også selvom det er studenter, der bruges. Prisen
afhænger også af, hvor mange aktører, som skal involveres. Hvis analysen skal udføres inhouse, så er ansættelse af en specialiseret, teknisk profil, for eksempel en ingeniør,
nødvendig. Man kan vælge at udmønte initiativet som et partnerskabsprojekt imellem
videninstitutioner og vejmyndigheder, m.fl. Undersøgelsen kan tilsagnsbudgetteres, hvis
opgaven lægges ud til en ekstern samarbejdspartner.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører:
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag :
10.6 Undersøgelse af Metro til Rigshospitalet
Fremsat af:
Konservative
Formål og indhold
God kollektiv betjening af vores hospitaler er vigtig. Selv med den nye Metrocityring bliver der langt
fra nærmeste stop til Rigshospitalet. Særligt for ældre, gangbesværede og syge. Det vil desuden være
en stor gevinst for vores medarbejdere, da Rigshospitalet er en af Københavns største arbejdspladser.
Det forslås at der afsættes op til 500.000 til en undersøgelse om forlængelse eller udvidelse af
Metroen, således at der kan blive en station lige ved eller på Rigshospitalet. Undersøgelsen kan evt.
ske som en udvidelse til de undersøgelser der allerede pågår.

Administrationens vurdering:
Administrationen har været i dialog med administrationen i Københavns Kommune, som
oplyser, at der i arbejdet med Kollektivtransport i København (KIK2), er gennemført analyser
af forskellige linjeføringer/etaper af en M6, hvor Rigshospitalet indgik i flere af
alternativerne. Det vil sige enten fortsatte linjeføringen til Østerport og videre over havnen
tilbage til Refshaleøen (såkaldte Havnering) eller også fortsatte linjeføringen efter
Rigshospitalet videre mod Brønshøj. Disse scenarier gjaldt for 2050.
Det er anbefalingen i KIK2, at der primært arbejdes for en metro København H-Prags
Boulevard. Men, pga. af det igangsatte arbejde med Lynetteholmen, har Københavns
Kommune indstillet, at analysen på denne strækning i KIK2 skal indgå i den kommende
udredning af metrobetjening af Lynetteholmen. Denne udredning er igangsat og forventes
afsluttet primo 2020.
Administrationen vurderer, det er oplagt at afvente udredningen af linjen Hovedbanegården
til Lynetteholmen før eventuelle yderligere analyser.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 7 - Drøftelsessag: Budget 2020
Bilag 1 - Side -64 af 76
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020

2021

2022

2023

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område
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Skabelon

budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
10.7 Opgradering af information ved stoppesteder
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Forslaget har til formål at forbedre trafikinformationen på udvalgte stoppesteder på regionens
buslinjer ved at implementere countdown-moduler, så busafgange i realtid kan ses ved stoppestederne.
I forbindelse med effektiviseringen af Movias driftsomkostninger besluttede Movias bestyrelse at
fjerne de trykte køreplaner fra alle busstoppesteder. Det har resulteret i en større debat om behovet for
fysisk information ved stoppesteder, der resulterede i genopsættelse af rutebeskrivelserne ved
stoppestederne med information om linjeføring og frekvens – men altså ikke de faktiske afgangstider.
Ved at implementere countdown-moduler sikres både den efterspurgte fysiske information ved
stoppestederne plus en forbedring i forhold til de trykte køreplaner, da bussens reelle afgangstider
vises i tilfælde, hvor den eksempelvis er forsinket.
Et countdown-modul koster ca. 17.000 kr. inklusiv opsætning, og har nogle mindre årlige
driftsomkostninger, der dog dækkes af Movias budget. Movia kører dog i øjeblikket et udbud omkring
en ny rammeaftale for countdown-moduler, der kan ændre prisen fremadrettet.
Regionens buslinjer betjener i dag ca. 1.300 stoppesteder, hvoraf 151 allerede har countdown-moduler
eller er ved at få det som eksempelvis stoppestederne på linje 200S. Det vil være en meget stor
omkostning at implementere countdown-moduler på alle stoppesteder, og derfor foreslår
administrationen at indkøbe og opsætte 100 countdown-moduler ved større regionale rejsemål samt
mest benyttede busstoppesteder. Det foreslås, at Trafikudvalget godkender de endelige placeringer.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
ReVUS-målsætningen om at sikre effektiv og bæredygtig mobilitet, samt understøttelse af den
kommende Trafik- og Mobilitetsplan, ved at forbedre kvaliteten af den kollektive trafik.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0
0
1,7 mio.
kr.
0

0
0
0

2021

2022
0
0
0

2023
0
0
0

0

0

0

0

0

0

Angiv antal

Samlet udgift

1,7 mio.
kr.

Forslaget kan ikke tilsagnsbudgetteres.

Uddybende beskrivelse:

Projektet kan skaleres op og ned afhængig af hvor mange countdown-moduler, der ønskes.
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Anfør,1 hvilket
forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
Bilag
- Side område
-66 af 76
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Skabelon

budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
10.8 Busfremkommelighed
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Forslagets formål er at investere i fremkommelighedstiltag for regionale busser og dermed opnå
rejtidsbesparelser og reduktioner i bussernes tilskudsbehov fremadrettet.
Movia har for Region Hovedstaden udarbejdet rapporter for udvalgte regionale buslinjer med størst
potentiale for rejsetidsforbedringer. Rapporterne er på screeningsniveau og indeholder
effektvurderinger ved forbedringer af fremkommeligheden. Rapporterne er vedlagt som bilag til
trafikudvalgsmøde 24. april 2018.
Flere fremkommelighedsprojekter for regionale busser er allerede igangsat og andre er ikke aktuelle
pt. pga. omlægninger til metrocityringen og letbanens anlægsarbejder. Derfor er der kun opstillet to
muligheder i tabellen.
Tabel 1:
Linje
123(A)
600S(A+B)

Rejsetidsgevinst
ca. 2 min.
3-5 min.

Fremkommelighedstiltag
2,7 mio. kr.
13,9 mio. kr.

Stoppestedsforbedringer
3,6 mio. kr.
1,5 mio. kr.

Total
6,3 mio. kr.
15,4 mio. kr.

Investering
pr. minut
ca. 3,2 mio. kr.
ca. 3,9 mio. kr.

Stoppestedsforbedringerne medfører ingen eller få sekunders rejsetidsforbedring. Men forbedringerne
påvirker passagerernes oplevelse af den kollektive trafik positivt. Fremkommelighedstiltag kan godt
gennemføres uden stoppestedsforbedringer, men samles tiltagene giver de en større kundetilfredshed.
Tabel 2 – Business-cases:
Linje
123(A)
600S(A+B)

Rejsetidsgevinst mio. kr./min
ca. 1,4 mio. kr./min
2,8 - 4,6 mio. kr./min

Tilbagebetalingstid
4 år (for Region H)
10,5 år (for Region H)

Der er ingen mulighed for statslig medfinansiering i øjeblikket.
Buslinje 123 og 600S kører i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der samfinansierer de to linjer.
For at fremkommelighedsprojekterne kan realiseres, så kræver det bl.a., at Region Sjælland også
investerer i fremkommelighedstiltag på deres del af linjen.
Den største rejsetidsgevinst ift. investering findes i fremkommelighedstiltag for buslinje 123, der også
har en meget kort tilbagebetalingstid.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget bidrager til effektiv og bæredygtig mobilitet.

(A) Linjen kører også i Region Sjælland. Anlægsudgifter dækker kun tiltag i Region Hovedstaden.
(B) Høringsudgave – værdier kan ændre sig.
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Forslagets
konsekvenser
Bilag
1 - Side
-68 af 76– økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter

2021

2022

2023

2,7 mio.
kr.

Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Der er mulighed for at tilpasse investeringsbeløbet med værdierne angivet i tabel 1.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X

(A) Linjen kører også i Region Sjælland. Anlægsudgifter dækker kun tiltag i Region Hovedstaden.
(B) Høringsudgave – værdier kan ændre sig.
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Budgetlægningen

Budget/finansieringsforslag –
10.9 Kombinationsrejser med cykel
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Hensigten er at etablere gode betingelser ved knudepunkter for at kombinere cykel med tog,
bus og samkørsel, og derved øge attraktiviteten af det regionale buslinjer og lokalbaner, som
alternativ til privatbilen.
Initiativet bygger videre på erfaringerne fra et projekt fra 2018 om cykelkombinationsrejser i
regí af supercykelstisamarbejdet. Formålet var at forbedre koblingen mellem den lange
cykeltur og kollektiv trafik. Projektet har skabt nye samarbejdsrelationer og er mundet ud i
forsøg med tiltag, som skal skabe cykelvenlige knudepunkter (superhubs) og bedre
trafikinformation for cykelrejsende. Eksempelvis har samarbejdspartnerne afprøvet
cykeltransportbånd på stationstrapper og bedre integration af cykeldata i Rejseplanen.
Erfaringerne og idéerne kan med fordel overføres til Movias strategiske net og udvikles i
overensstemmelse med Movias arbejde om ”Superstoppet”. Budgettiltaget går derfor ud på at
kortlægge og vurdere det strategiske net i forhold til kombinationsrejser med cykel. Der
afdækkes for eksempel, hvilke knudepunkter på nettet, der har et særligt stort potentiale for
cykelkombinationsrejser samt hvilke konkrete tiltag, der med fordel kan implementeres.
Tiltaget munder således ud i konkrete, fysiske forbedringer på udvalgte lokaliteter.
Aktiviteterne gennemføres i tæt samarbejde med Movia, Lokaltog og kommuner.
Der afsættes cirka 0,5 mio. kr. til undersøgelser/forberedelser og cirka 2,5 mio. kr. til at
etablering/anlæg. I alt 3 mio. kr. over to år fra 2020. Beløbet kan godt nedskaleres, men det
vil så få den konsekvens, at der vil blive råd til mindre anlæg.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Ved at fremme kombinationsrejser med cykel, så bidrager regionsrådet til den politiske målsætning i
Fokus og Forenkling om at skabe en grøn og innovativ metropol. Aktiv transport i hverdagen er et
redskab til at fremme folkesundheden. Samtidig fremmer cykel-kombinationsrejser brugen af offentlig
transport og cyklisme til gavn for effektiv og bæredygtig mobilitet.
Initiativet bidrager konkret til at udmønte udviklingsområderne ”Knudepunkter der skaber
sammenhæng” og ”Flere cykelpendlere” i Region Hovedstadens trafik- og mobilitetsplan fra 2019.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

1,0

2,0

1,0

2,0

2022

2023

Angiv antal

Samlet udgift
Evt. uddybende beskrivelse:

Tiltaget kan tilsagnsbudgetteres med 3 mio. kr. i 2020, såfremt midlerne overføres til en
ekstern samarbejdspartner, fx en kommune eller et trafikselskab.
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Anfør,1 hvilket
forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):
Bilag
- Side område
-70 af 76
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon

budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
10.10 Pulje til at understøtte trafikale ændringer i forbindelse med trafikbestilling 2021
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold
Formålet med forslaget er at understøtte den regionale kollektive trafik og arbejdet med
trafikbestilling 2021, som forventes at medføre reduktioner i bus- og togdriften.
Der foreslås oprettet en pulje til forbedringer af fysiske forhold relateret til den regionale kollektive
trafik. Udmøntning af puljen vil ske med afsæt i den igangværende kommunedialog vedr.
trafikbestilling 2021 og således med udgangspunkt i behov og ønsker i de enkelte kommuner.
Puljen skal medvirke til at optimere den regionale kollektive trafik og øge passagergrundlaget, f.eks.
ved forbedret tilgængelighed til og forhold ved stoppesteder, således at den kollektive trafik bedre kan
absorbere den stigende trængsel og attraktiviteten øges. I tråd med dette tages der i arbejdet med
trafikbestilling 2021 bl.a. afsæt i tre principper for det regionale kollektive trafiknet:
1. Sammenhængende hovednet
2. Direkte forbindelser mellem knudepunkter
3. Strategisk placering og opgradering af skiftemuligheder
Puljen kan give mulighed for, at der fortsat er et udviklingspotentiale i den regionale kollektive trafik
på trods af budgettet til kollektiv trafik er under pres i de kommende år, og samtidig bidrage til at sikre
den nødvendige fysiske tilpasninger til eventuelle omlægninger i driften fra 2021.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget er i tråd med flere af de strategiske udviklingsområder i Trafik- og mobilitetsplanen, som er
lavet under ReVUS.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0
0
3 mio.
kr.
0

0
0
0

2021

2022
0
0
0

2023
0
0
0

0

0

0

0

0

0

Angiv antal

Samlet udgift

3 mio.
kr.

Forslaget kan ikke tilsagnsbudgetteres.

Uddybende beskrivelse:

Projektet kan skaleres op og ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
10.11 Fortsat indsats for støjbekæmpelse
Fremsat af:
Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Den 12. marts 2019 godkendte regionsrådet udmøntningen af midler på 2 mio. kr. til
bekæmpelse af trafikstøj. På mødet blev der fremlagt i alt 3 forslag. Regionsrådet godkendte
det 1. forslag. Med dette forslag fremlægges nogle af de vigtigste elementer fra de to andre
forslag, som kan indarbejdes i en videre indsats i tillæg til forslag 1.
Elementer i den videre indsats kan være:
• Støjhotspot analyse som datamæssigt og visuelt kortlægger, hvor de største
trafikstøjsudfordringer i regionen er. Herunder bygger videre på og nyttiggøre det
datagrundlag, som er skabt i forbindelse med regionens analyse af luft- og
støjforurening fra 2018. Pris ca. 300.000 kr. (afhængigt af detaljeringsniveau og
datapræcision) Analysen er yderst relevant nu hvor regeringen har lagt op til
udmøntning af en national støjpulje på 1,6 mia. kr. Analysen vil basere sig på
kommunernes og vejdirektoratets nyeste støjkortlægninger samt dialog med regionen
kommuner, som ikke har gennemført støjkortlægninger.
• Et simpelt prioriteringsværktøj, hvor kommuner og region kan sammenligne en række
forskellige støjindsatser også i kombinationer, deres omkostninger og gevinster.
Herunder medregning af genevirkning fra motorveje, værdien af lokalitetens
anvendelse og arealudnyttelse, sundhed mv. Pris ca. 150 - 200.000 kr. (afhængigt af
detaljeringsniveau)
• Afholdelse af politisk forum. herunder afholdelse af politiske møder, hvor politikere
fra kommuner, region og Folketinget inviteres til en drøftelse af støjproblematikken,
politiske indsatser og teknologiske muligheder. Pris ca. 100 - 150.000 kr. (afhængigt
af detaljeringsniveau og behov for at facilitere af politiske dialoger mellem møderne)

Sammenhæng til de politiske målsætninger
I budgetaftale for 2019 er der aftalt en særlig indsats for støj. Op mod ½ mio. boliger i
regionen er påvirket af for megen støj i forhold til vejledende grænseværdier. Regionen har
desuden i ReVUS’en vedtaget en målsætning om at nedsætte støj- og luftforureningen fra
transportsektoren med 40% inden 2025. Denne afløses dog af RUS, som ventes vedtaget i
2019.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift

2021

2022

2023

0,7 mio.
kr.

Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

0,7 mio.
kr.

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag
10.12 Videreførelse af indsatsen for grøn mobilitet og infrastruktur (CPH Electric mm.).
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Forslaget har til formål at forlænge indsatsen for grøn mobilitet og infrastruktur (CPH Electric mm.),
ved at sikre intern finansiering, således at man kan forsætte arbejdet med omstilling til grønne
køretøjer i regionen.
Hovedstadsregionen er udfordret af øget trængsel, støj- og luftforurening samt udledning af CO2 fra
transportsektoren. Desuden har transportsektoren fortsat høj udledning af CO2 og langsom omstilling
til grøn transport med bl.a. elbiler. Årsagen er bl.a. fortsat manglende viden og erfaringer på området
hos kommunerne og de private virksomheder samt begrænset koordinering i forhold til eks.
udbygning af ladeinfrastruktur.
Efter en periode med stigende afgifter på elbiler og begrænset udbud af grønne køretøjer, er der nu
ved at blive lanceret en lang række nye el- og opladningshybrid biler.
Indsatsen skal derfor fokusere på to områder:
1. hjælpe til, med at reducere CO2-, luft- og støjforurening gennem styrkelse af overgangen til
elektriske køretøjer, samt køretøjer drevet med brint og biogas, hvor dette måtte være mere
hensigtsmæssigt.
2. reducere trængslen ved at styrke multimodale løsninger i den offentlig transport, ved at
fremme udbredelsen af lette elektriske køretøjer, el-cykler, el-scootere mm. og lette
overgangen til deletjenester i by og land.
Konkret så skal regionen arbejde videre for at blive et videns- og projektcenter for grøn transport, som
kan servicere både offentlige og private virksomheder i deres omstilling til grønne transportformer,
samt i arbejdet med at understøtte omstilling hos borgerne til fordel for grønne transportformer.
Herunder skal der i samarbejde med relevante aktører opbygges et fælles adgangspunkt for viden og
erfaringsudveksling på e-mobilitet.
Niveauer for interaktion:
• På regionalt niveau, skal der arbejdes med vidensdeling og pilotprojekter.
• På kommunalt og virksomhedsniveau, skal der arbejdes videre med ”best practices” for
udbygning af ladeinfrastruktrur, udbud og omstilling af bilflåder.
Der er her en mulighed for at styrke indsatsen og skabe grundlag for, at vi i 2030 har en million
grønne biler, som både regering og opposition har vision om, hvoraf halvdelen forventes at være i
hovedstadsregionen.
Regionens indsats for grøn mobilitet og CPH Electric bruges på nuværende tidspunkt til at være
rammesættende og faciliterende for udviklingen i hele Greater Copenhagen, så indsatserne bliver
sammenhængende og effektive ift. miljø, klima og omstilling til grøn mobilitet.
Både i advisory board tilknyttet CPH Electric og i regionens samarbejdsnetværk efterspørges der
fortsat styrket organisering, der kan varetage denne rolle, og sikre et bredt fremskridt i hele
hovedstadsregionen, særligt i de kommende år, hvor udbredelsen af elbiler forventes at stige kraftigt.
CPH Electric modtager mange henvendelser fra kommuner og andre, der ønsker sparring og hjælp i
deres arbejde med at omstille til grøn mobilitet, bl.a. om opladning. Regionen har gennem den udførte
indsats opbygget gode relationer og samarbejder på tværs af aktører i hele regionen, samt deltaget i en
række projekter med støtte fra staten og EU. Der er derfor et stærkt fundament for det fremtidige
arbejde
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Sammenhæng til de politiske målsætninger
Indsatsen hænger sammen med ReVUS-målsætningen om fremme af effektiv og bæredygtig
mobilitet. Desuden understøtter det trafik – og mobilitetsplanens strategiske udviklingsområder, ved at
styrke grøn mobilitet og understøtte Region Hovedstadens arbejd med FNs verdensmål.
Indsatsen retter sig bl.a. mod private virksomheder. Formålet er ikke erhvervsfremme, men fremme af
grøn omstilling.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift

2020
3,0 mio

2021
3,0 mio
-

2022
3,0
mio
-

2023
3,0
mio
-

Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

3 mio.

3 mio.

3 mio.

3 mio.

Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:
Indsatsen kan skaleres op og ned afhængig af hvor store ambitioner der ønskes på området. Den årlige
finansiering er sat til 3 mio. kr. årligt, der er det nuværende finansieringsniveau for indsatsen, men der
er mulighed for en skalering nedad mod 1,5 mio. kr. årligt.
Den hidtidige indsats har været drevet internt og har derfor ikke kunnet tilsagnsfinansieres. Der
arbejdes dog på et tættere samarbejde med Gate21, hvilket forventes at muliggøre tilsagnsfinansiering
af 75% af det valgte beløb.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Mest mulig sundhed
for pengene

De fire
pejlemærker
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Regionens vision er at være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet
og et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.
Det store udgiftspres i sundhedsvæsenet udfordrer Region Hovedstadens vision.
Befolkningen i regionen vokser, og der bliver flere kronikere og ældre dag for dag. Der er
brug for flere læger og sygeplejersker ude på klinikerne, så vi kan møde udfordringerne.
Hvordan håndterer vi en presset økonomi, samtidigt med at vi fastholder den høje kvalitet
i behandlingen, som vi er stolte af i regionen?
Her spiller strategisk indkøb en vigtig rolle. Indkøbspolitikken sætter rammen for, at
regionens indkøb hver eneste dag bidrager til det størst mulige økonomiske råderum og
mest mulig værdi på hospitalerne – alt sammen til gavn for patienterne.
Indkøbsbesparelser betyder flere læger og sygeplejersker – ressourcer, der er hårdt brug
for, men det betyder også råderum til mere innovation og nye behandlinger og produkter.
Vi kan få mest mulig sundhed for pengene ved at sikre effektive indkøb på tværs af vores
egne hospitaler og virksomheder, regionerne og på tværs af den offentlige sektor. Der er
et stort potentiale. Region Hovedstaden er en af Danmarks største indkøbere med et årligt
indkøbsbudget på 12-14 mia. kr. Med en så stor indkøbsvolumen kan vi sikre de bedste og
billigste priser og årlige indkøbsbesparelser til fordel for bedre sundhed. Det handler om
at købe stort og smart.
Som en af Danmarks største indkøbere har vi en forpligtelse til at forandre og påvirke
samfundet i den rigtige retning. Der, hvor vi kan, skal vi forpligte os på bæredygtighed i
respekt for de ressourcer, vi har til rådighed. Med bæredygtighed mener vi ikke alene
grøn omstilling, men også socialt ansvar og etik. Vi arbejder her i forlængelse af FN’s
Verdensmål for bæredygtig udvikling, men også de internationale konventioner og
deklarationer Danmark har tiltrådt i respekt for menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
Fokus på bæredygtighed kan betyde, at der kan opstå dilemmaer, hvor vi skal balancere
både pris og bæredygtighed. Regionen skal opfylde miljøkrav, men det må aldrig ske på
bekostning af patient- eller personalesikkerheden. Vi skal sikre det optimale forhold
mellem kvalitet, bæredygtighed og pris – hele tiden med fokus på hospitalernes og
patientens behov.
Gode indkøb sker ved godt samarbejde. Størstedelen af regionens indkøb er direkte eller
indirekte rettet mod hospitalerne og patienterne, og derfor vil vi købe ind i tæt dialog med
klinikerne og patienterne, hvor det er relevant.
Regionen skal også samarbejde med leverandører og brancheorganisationer og fortsat
være frontløber inden for innovative indkøb, offentlige privat innovation (OPI) og
strategiske partnerskaber. Det skaber værdi for alle parter og er med til at sikre en høj
kvalitet i patientbehandlingen gennem ny teknologi og nye arbejdsformer.
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Region Hovedstadens indkøbspolitik skal sikre mest mulig sundhed for pengene til gavn
for patienterne.

Indkøbspolitikken skal understøtte regionens vision om at være en grøn og innovativ
metropol med høj vækst og livskvalitet og et sammenhængende sundhedsvæsen på
internationalt topniveau. Den skal sætte rammen for, at regionens indkøb bidrager til det
størst mulige økonomiske råderum for hospitalerne og mest mulig værdi for vores
patienter.
Indkøbspolitikken skal også bidrage til, at Region Hovedstaden på tværs af alle
virksomheder fremstår som én kunde, så vi får de stordriftsfordele, vores størrelse gør
mulig.
Endelig skal indkøbspolitikken sikre, at indkøb sker på en professionel og ordentlig måde,
så regionen overholder de konventioner og standarder, vi skal, og lever op til vores
samfundsansvar.
Politikken gælder for alle organisatoriske enheder i Region Hovedstaden og omfatter det
samlede indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver inkl. leje og
leasing, men eksklusive medicin, som bliver udbudt gennem Amgros.

En af Danmarks største indkøbere…
▪ 12 – 14 mia. kr. i indkøbsvolumen
▪ 6.000 – 6.500 rekvirenter i
indkøbssystemet
▪ Ca. 2.000 aktive kontrakter
▪ Ca. 1 mio. fakturaer
▪ 100.000 varer i indkøbssystemet
▪ Årlige indkøbsbesparelser på 120-150
mio. kr.
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Med indkøbspolitikken vil vi sikre mest mulig sundhed for pengene. Målsætningen
understøtter vi ved at følge fire pejlemærker:
▪
▪
▪
▪

Effektive indkøb
Tæt samarbejde med klinikken og involvering af patienter
Innovative indkøb og strategiske partnerskaber
Samfundsansvar gennem etiske og sociale hensyn, samt fokus på
bæredygtighed.

Effektive indkøb
Strategiske indkøb handler om at købe stort og smart. For at få mest mulig sundhed for
pengene skal vi samle og udnytte vores store indkøbsvolumen, samt standardisere på
tværs af organisationen. Hvis vi f.eks. køber samme slags handsker til alle afdelinger, er
der mange penge at spare. Vi skal standardisere, hvor vi kan, uden at det sker på
bekostning af særlige kliniske behov. Vi skaber værdi for hospitalerne til gavn for
patienterne ved at købe effektivt ind.
Vi vurderer altid, om vi med fordel kan købe ind sammen med andre regioner og
kommuner, så vi på nogle områder kan opnå endnu større volumen og skabe en mere
ensartet patientoplevelse.
Vi skal være effektive uden at gå på kompromis med kvaliteten og sikkerheden. Når vi
definerer kvalitet ved det enkelte indkøb, gør vi det ud fra et tilstrækkelighedsprincip i
forhold til regionens behov og målsætning.
Regionens indkøb skal altid tage hensyn til de driftsmæssige omkostninger. Det handler
om at gå efter de laveste totalomkostninger. Regionens logistik- og indkøbsstyring skal
holde de samlede omkostninger nede og samtidigt tag hensyn til kvalitet, forsyningssikkerhed og servicekrav. Vi vil gerne investere, hvis vi over tid kan reducere de samlede
omkostninger, f.eks. sikre længere holdbarhed, lavere energipriser og øvrige
driftsomkostninger.
Det er effektivt, at organisationen som helhed udnytter og bruger de indkøbsaftaler, der er
indgået om køb af varer og tjenesteydelser. På den måde kan vi realisere det potentiale for
besparelser, vi planlægger med og opfylde vores forpligtelser over for de valgte
leverandører.
Det er effektivt, når sygeplejersken hurtigt og nemt kan finde sine varer i indkøbssystemet
med kort leveringstid og en automatisk betaling af de mange millioner fakturaer regionen
modtager årligt.
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Tæt samarbejde med klinikken og vores patienter
De fleste af regionens indkøb er direkte eller indirekte rettet mod hospitalerne og
patienterne. Det gælder f.eks. kliniske forbrugsvarer, medicoudstyr, rengøring, IT-udstyr
mm. Derfor skal alle indkøb ske i tæt samarbejde med klinikerne og involvere patienterne,
hvor det er relevant. Det kan bringe ny viden og målrette indkøbene til de behov, der er.
Konkret gør vi det bl.a. gennem regionens indkøbsstyregrupper, som består af ledende
kliniske medarbejdere. Styregrupperne har det overordnede mandat for hver
indkøbskategori, herunder ansvaret for en langsigtet strategi og udbudsplan med støtte fra
Koncernindkøb.
Indkøbsstyregruppen har også ansvaret for at udpege brugere til de enkelte udbud, så det
konkrete indkøbsbehov kan blive defineret. Et tæt samarbejde mellem hovedbrugere,
faglige eksperter og budgetansvarlige sikrer dels kvaliteten, og dels at behovene bliver
mødt. Fokus er på:
▪ Fastlagt behandlings- og serviceniveau
▪ Patient- og medarbejdersikkerhed, herunder hygiejne
▪ Funktionelle og øvrige arbejdsmiljømæssige forhold for personalet
▪ Økonomi
▪ Samfundsansvar, etik og bæredygtighed
På sundhedsområdet påvirker det offentlige indkøb direkte borgerne. Det sker f.eks., når
kommuner og regioner køber sundhedsartikler til borgere, hvor behandlingen overgår fra
sygehusene til den kommunale sektor. I dag er der store prisforskelle mellem sektorerne
på de samme produkter. Når sektorerne arbejder tættere sammen, kan vi opnå et bedre
patientforløb og lavere priser.

Innovative indkøb og strategiske partnerskaber
Region Hovedstaden er både nationalt og internationalt blandt de toneangivende
myndigheder inden for innovative indkøb.
Det bliver sværere og sværere at indfri værdi og besparelser til klinikken gennem
konventionelle udbud. Samtidig står sundhedsvæsenet overfor store udfordringer, hvor det
er helt nødvendigt i fremtiden at tænke i nye teknologier og nye behandlinger. Vi vil i
regionen have næste-generations offentligt indkøb, hvor Offentlig-Privat Innovation,
værdibaseret indkøb, strategiske partnerskaber og innovative indkøb indgår som naturlige
valg i det strategiske og taktiske indkøbsarbejde.
Det er alle relativt nye værktøjer, der rummer et stort potentiale for besparelser og
fokuserer på værdi for patienten.
Når vi bruger vores store indkøbsvolumen til at løfte mere offentlig-privat innovation,
realiserer vi den såkaldte multiple bundlinje. Det betyder, at både offentlig og privat part
får en gevinst gennem nye produkter og services, nye behandlingsmetoder og forbedrede
arbejdsgange.
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Det store potentiale i offentlig-privat samarbejde ligger i, at juridiske og kommercielle
kompetencer bliver kombineret med stor indsigt i kliniske, forskningsmæssige og
teknologiske aspekter. Det er helt afgørende at være tæt på hospitalerne og samtidig
kunne begå sig forretningsmæssigt i samarbejde med industrien.

Nyrekræftområdet
Regionen har på nyrekræftområdet indgået
et Offentlig-Privat Innovationssamarbejde
(OPI) med en række virksomheder.
Samarbejdet dækker afprøvning af metoder
og løsninger inden for diagnostik og
patientmonitorering. Løsningerne har
potentiale til at til at kunne forbedre
overlevelse, livskvalitet og behandlingsoplevelse for patienter, men også til at
reducere totaløkonomiske omkostninger til
lægemidler og indlæggelser.

Nyrekræftområdet

Når vi på den måde involverer
industripartnere i projektforløbet via en
innovationsfremmende indkøbsmodel, får
vi løsninger, der møder hospitalernes
behov.

Regionen vil indgå strategiske samarbejdsaftaler og alliancer med andre nationale eller
internationale indkøbsorganisationer, når vi kan se en fordel i det. Det samme gælder
fællesregionale indkøb, når det giver os en yderligere optimering af omkostningsniveauet.

Samfundsansvar, etik og bæredygtighed
Vi er en af Danmarks største indkøbere. Derfor har vi en forpligtelse til at forandre og
påvirke samfundet i den rigtige retning, hvor vi kan.
Region Hovedstaden vil sikre åbenhed, ligebehandling og gennemsigtighed, når vi køber
ind. Vi tildeler kontrakter til leverandører, som lever op til almindelig god etik og moral.
Leverandører bliver udelukket fra fremtidige kontrakter, hvis leverandørens pålidelighed,
integritet og evne til at opfylde kontrakten ikke kan dokumenteres. F.eks. ved manglende
overholdelse af skatteregler, miljø- eller sociale forpligtelser.
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Det er vigtigt for Region Hovedstaden, at alle samarbejdspartnere, herunder leverandører
altid lever op til almindelig god etik og moral.
Vores indkøbere skal være uafhængige af leverandørerne, og placere ordrer efter
objektive kriterier. Vi behandler tilbudsgivere og valgte leverandører professionelt med
vægt på ligebehandling og gennemsigtighed. Samhandelsaftaler behandler vi fortroligt.
Regionens leverandører skal overholde alle internationale konventioner og deklarationer
tiltrådt af Danmark, herunder:
▪
▪
▪
▪

FN’s deklaration om menneskerettigheder
ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder
Rio deklarationen om miljø og udvikling
FN’s konvention mod korruption

Region Hovedstaden sikrer ordnede arbejdsvilkår for leverandørernes ansatte og benytter
sociale klausuler efter konkret vurdering og i relevant omfang. Vi kan f.eks. stille krav
om, at leverandøren ansætter lærlinge/praktikanter til opgaven. Det har vi gjort ved de
store hospitalsbyggerier, hvor vi bl.a. har opstillet uddannelsesklausuler.
På relevante områder stiller vi krav om, at en vis del af de medarbejdere, som
leverandøren ansætter til at udføre opgaven, er personer, der opfylder kriterierne for
ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere.

Scannere
Bæredygtige indkøb, laverede totalomkostninger,
mindre forbrug og høj patientkvalitet behøver
ikke at være modsætninger. Tværtimod kan de
ofte gå hånd i hånd.
F.eks. har regionen iværksat et strategisk
innovationssamarbejde med en leverandør for at
udvikle nye innovative løsninger og
arbejdsgange. Det maksimerer scannerkapaciteten, forbedrer patientoplevelsen og kvaliteten samt sikrer mindre energiforbrug af
scannere. Projektsamarbejdet skaber på den
måde økonomisk råderum på en mere
bæredygtig og patientsikker måde.
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Region Hovedstaden arbejder hver dag for at mindske miljøbelastningen, og understøtter
den langsigtede bæredygtighed, der er udtrykt i FN´s Verdensmål om ansvarlig
produktion og forbrug. Vi vil bidrage positivt til den grønne omstilling, og vi vurderer
indkøb på bæredygtighed og påvirkning af miljø ud fra totaløkonomiske principper.
Vi tænker miljø, men vi opstiller ikke miljøkrav på bekostning af patient- eller
personalesikkerheden. Miljøhensynet skal kunne realiseres økonomisk, så indkøb skaber
værdi til klinikken og patienten, og vi får mest mulig sundhed for pengene.
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Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til Center
udtagning
af
for Regional
eksisterende grave-og interesseområder
Udvikling
Bilag 1 - Side -1 af 1
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Telefon +45 38 66 50 00
Direkte 38665654
Web www.regionh.dk
Ref.: Carsten Bagge
Jensen/Mette Hald Simonsen

Læsevejledning
Læsevejledning til administrationens gennemgange af miljøpåvirkninger ved mulige
nye graveområder.
Konklusionen findes under overskriften ”Resultat af gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet” nederst på side 3 i alle bilagene. Såfremt der er tale om et forslag
fremsendt i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag, skal regionens indstilling
til forslaget partshøres, uanset om forslaget vurderes at skulle bortfalde eller ej. Hvis
administrationen vurderer, at der ikke bør udlægges et nyt graveområde på baggrund
af forslaget, vil det fremgå under denne overskrift.
Hvis administrationen foreslår at gå videre med et muligt graveområde, vil det af resultatet af gennemgangen fremgå, hvilke miljøforhold, som administrationen vurderer,
bør undersøges nærmere. Uddybende beskrivelser af disse forhold kan læses i bilag 1
til gennemgangene.
Mulige indvirkninger på miljøet er gennemgået i skemaform og udgøres af bilag 1 i
gennemgangene. Der henvises til skemaet for uddybende begrundelser for administrationens vurderinger af, hvilke mulige indvirkninger, der bør undersøges yderligere.
Råstofressourcen for de mulige graveområder er beskrevet på side 2 eller 3 i alle gennemgangene under overskriften ”Beskrivelse af råstofressourcen”. Her beskrives kortlægningsindsatsen, ressourcens forventede størrelse og evt. hvilke produkter, der forventes at kunne fremstilles af den tilgængelig råstofressource.
I skemaerne vil det være tydeligt, at en række af miljøforholdene behandles ens i gennemgangene. Dette skyldes, at selve aktiviteten med råstofindvinding påvirker forholdene (eksempelvis støv, støj, jordhåndtering) på en ensartet måde, der i ringe grad er
afhængig af de konkrete lokale forhold. Derimod er påvirkning af eksempelvis landskabelige, trafikale eller kulturhistoriske forhold meget afhængige af lokale forhold,
hvorfor vurderingen af disse miljøforhold er mere konkret og varieret.
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Vurdering af mulige indvirkninger på miljøet ved forslag til
udvidelse af graveområde A1 Bøtterup i Helsingør Kommune
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag til
udvidelse af graveområde A1 Bøtterup i Helsingør Kommune vil indebære
væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre.
I bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til et
nyt graveområde (se figur 1). Gennemgangen foretages som en del af
miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter1 til opfyldelse af § 12.
Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de
undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis
det nye område optages i Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og
at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på
undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse
miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte
afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan
arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse
forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)

1
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Figur 1
Forslag til udvidelse af
graveområde A1 Bøtterup,
Helsingør Kommune.
(Kortforsyningen, DTK kort 25,
WFS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde
Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
modtaget et forslag om udvidelse af det eksisterende graveområde for sand og
grus A1 Bøtterup (se figur 1) i Helsingør Kommune.
Det foreslåede graveområde er en udvidelse af et eksisterende graveområde
A1 Bøtterup og ligger på et bakkedrag (Galgebakken) sydøst i et klassisk
morænelandskab karakteriseret af dødisrelief. Forslaget ligger på begge sider
af Esrumvej. Forslaget afgrænses mod sydvest af en gruppe små søer, der
karakteriserer landskabet ned mod Esrum Sø. Den foreslåede udvidelse har et
areal på ca. 8,4 ha og ligger ca. 1 km øst for landsbyen Plejelt i Helsingør
Kommune.
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1. Figurerne
3-5 viser de arealinteresser i og omkring området, som er blevet vurderet som
væsentlige eller som vil blive undersøgt nærmere i den videre miljøvurdering
af forslag til udvidelse af graveområde A1 Bøtterup.
Matr.nr.

Bemærkning

Dele af 12d og 12n Plejelt By,
Tikøb samt 6h og 6d Plejelt By,
Tikøb

Ikke dyrkede arealer
Dyrket areal
Græsarealer/eng, skov, æblelund, skur og
opmagasinering af diverse artikler
Tabel 1. Oplysninger om forslag til udvidelse af graveområde A1 Bøtterup.

Beskrivelse af råstofressourcen
I den nordlige del af området findes 2 boringer til hhv. 18 og 32 meters dybde,
og i den sydlige del af området er der udført en prøvegravning, hvor der er
konstateret sand, dog uden udtagelse af prøver til kornstørrelsesanalyse.

2

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 2 - Side -3 af 13
På baggrund af boredata, prøvegravninger og observationer fra gravefronten i
den aktive Dagerød Grusgrav, kan det dokumenteres, at der er en
overfladenær (<12 m) råstofforekomst i form af sand i den foreslåede
udvidelse af A1 Bøtterup. Sandforekomsten er primært koncentreret omkring
den markante bakke, Galgebakken, og forekomsten vurderes at være mere
eller mindre jævnt fordelt i området. Sandforekomsten ligger relativt
overfladenært under ca. 0,6 - 1 meter muld og overjord. Sandforekomsten
vurderes at kunne anvendes til fyldsand og bundsikring type I/II.
Sandforekomsten tolkes til at forekomme fra bund af overjordslaget
(fyld/muld/topmoræne) og ned til mindst 20 - 25 meters dybde (Kalken ligger i
ca. 80 meters dybde). Muld- og overjordslaget (fyld/muld/topmoræne) er kun
ca. 0,6 meter og internt i råstoflaget vurderes der ikke at forekomme
betydelige lag af silt/ler.
Volumen af råstofressourcen den foreslåede udvidelse af A1 Bøtterup er
estimeret til 1,4 mio. m3. Volumenberegningen er baseret på den antagelse, at
råstoflegemet udgør en kube, hvor top er terræn, bund er kalk (oftest) og sider
er afgrænsning af graveområde. Efterfølgende fratrækkes volumener, som ikke
er råstoffer: (overjord, skrænter/afstandskrav og lerlag internt i sandlegemet).
Resultat af gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet
Gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet er vist på bilag 1.
Gennemgangen viser, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan
2020 kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet vedrørende beskyttede
naturtyper og overfladevand samt trafikafvikling. Forholdene bør derfor
vurderes nærmere.
På baggrund af gennemgangen vurderes det endvidere, at en evt. udvidelse af
graveområdet skal være med en forudsætning om, at der skal foretages
henvendelse til det lokale museum i forbindelse med meddelelse af en
råstoftilladelse med henblik på at afklare, om der skal udføres en arkæologisk
forundersøgelse.

3
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Figur 2
Forslag til udvidelse af
graveområde A1 Bøtterup med
luftfoto og matrikelkort
(Kortforsyningen,
FOT ortofoto 2016 og
matrikelkort, WFS-tjeneste)

Figur 3
Beskyttet natur inden for og i
umiddelbar tilknytning til det
foreslåede graveområde.
(Kortforsyningen kort25, DAI
WMS-tjeneste)
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Figur 4
Ikke fredede fortidsminder
(Geodatastyrelsen, Slots- og
Kulturstyrelsen, WFS-tjeneste)
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BILAG 1

Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning
Sundhedstilstand

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet
Gennemgang af om udpegning af forslag til udvidelse af graveområde A1 Bøtterup i Helsingør Kommune forventes at få en så
væsentlig indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.
Bemærkninger

x
x

Se under Støj.
Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og
støj fra Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne
medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den
aktuelle situation men påvirkningen vurderes ikke at blive
væsentlig.
I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte
grænseværdier.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser

x

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

Spredningskorridorer

x

Arealet e ikke på nuværende tidspunkt ikke udlagt til rekreative
interesser. Råstofindvinding er ikke en hindring for en fremtidig
udnyttelse af arealet til rekreative aktiviteter efter endt
råstofindvinding.

x

Offentlighedens adgang til arealerne følger bestemmelserne i
naturbeskyttelseslovens kapitel 4. De arealer der er udyrkede og
uden indhegning er der offentlig adgang til. Hvis der bliver aktiv
råstofindvinding på arealerne, vil offentligheden ikke have
adgang til arealerne.
Arealerne vurderes ikke at blive brugt til rekreative formål på
nuværende tidspunkt.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder støj og støv fra drift og transport (se under
sundhedstilstand, støj og trafik). Forholdet vurderes ikke
nærmere.

x

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr.
190, Esrum sø. Området ligger ca. 1,1 km fra det foreslåede
graveområde.
På grund af afstanden til habitatområdet vurderes det ikke at
udvidelsen af graveområdet vil påvirke de arter og naturtyper,
der udgør udpegningsgrundlaget for området.

x

Det foreslåede område ligger ikke i et område udpeget som
spredningskorridor. Råstofindvinding vurderes ikke at ville
forringe arters spredningsmuligheder sammenlignet med den
nuværende arealanvendelse.
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Forhold, der bør vurderes
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x

Bemærkninger

Der er registreret to søer på matr.nr. 6d Plejelt By, Tikøb, som er
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 (se figur 3). På de
tilstødende arealer er der endvidere arealer registreret som
beskyttet eng og sø.
Ved besigtigelse af arealerne var der ikke noget vandspejl på de
to lokaliteter registreret som søer inden for det foreslåede
graveområde. Der blev imidlertid konstateret planter, som
normalvis findes i vådområder (star- og siv-planter), og en
historisk gennemgang af flyfotos viser, at søerne er temporære.
Uanset om de to søer omfattes af en udpegning som
graveområde, vil der ikke kunne gives tilladelse til
råstofindvinding på de beskyttede arealer uden, at der
meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Endvidere vil der i forbindelse med meddelelse af en tilladelse
op til beskyttede naturtyper skulle foretages en vurdering af,
om aktiviteten kan medføre en tilstandsændring, f.eks. på grund
af ændret vandtilførsel. Forholdene vurderes imidlertid
nærmere i miljøvurderingen, da råstofindvinding kan medføre
ændringer i afstrømningsforholdene, som kan påvirke
vandtilførslen til de to søer.
Råstofindvinding kan medføre ændringer i
afstrømningsforholdene, som kan påvirke vandtilførslen til de
våde naturtyper. Forholdene skal vurderes nærmere i den
videre miljøvurdering.

Planteliv

x

Der findes ikke registreringer af særligt værdifuld botanik.
Hensyn til eventuelle senere registreringer eller fund vurderes
at kunne varetages i forbindelse med meddelelse af en
råstoftilladelse.

Dyreliv

x

Der findes ikke registreringer og der vurderes ikke at være
værdifuldt dyreliv tilknyttet disse arealer, som kan blive påvirket
af udlæg af graveområde.
Påvirkningen af eventuelle senere registreringer af levesteder
for bilag IV-arter vil indgå i sagsbehandlingen af de enkelte
råstoftilladelser.

Sjældne, udryddelsestruede
Dele af det el. fredede dyr,
planter el. naturtyper
Grønne områder

x

Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede el. fredede
dyr, planter el. naturtyper på arealet. Se i øvrigt ovenfor.

x

En del af matr.nr. 6d Plejelt By, Tikøb er af den statslige §3
naturbesigtigelse udpeget som ferskeng /Ref. 3. Dette forhold
har kun betydning for miljøgodkendelser af nærliggende
husdyrbrug, og forholdet vurderes derfor ikke nærmere.
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Skov

x

Området er i kommuneplanen udpeget som ”Skovrejsning
uønsket” /Ref. 1. En del af matr.nr. 6d Plejelt By, Tikøb er
beplantet med skov, som er udpeget som ”Kategori 3
ammoniakfølsom skov” /Ref 4. Dette forhold har kun betydning
for miljøgodkendelser af nærliggende husdyrbrug, og forholdet
vurderes derfor ikke nærmere.

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

x

Det foreslåede graveområde ligger indenfor en større
udpegning af bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen /Ref.
1. Det omkringliggende landskab er allerede stærkt præget af
råstofindvinding.
Forhold vedr. efterbehandling vil blive varetaget i en evt.
råstofindvindingstilladelse. Det vurderes at være muligt at
tilrettelægge en efterbehandling, som sikrer hensyn til
omgivelserne.

Miljøparametre

Geologiske værdier

Forhold, der bør vurderes

Bemærkninger

Ikke relevant

Forhold, der ikke vurderes
yderligere
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x

Der er ikke udpeget særlige geologiske værdier i området.

Jordforurening

x

Der er ikke kortlagte jordforureninger indenfor det foreslåede
graveområde. Ca. 400 meter vest for området er der en
ejendom, som er kortlagt på vidensniveau 1 (V1). ca. 700 meter
mod øst er der endnu en ejendom, som er kortlagt på
vidensniveau 1. På grund af afstanden vurderes det, at
råstofindvinding ikke vil medføre mobilisering af forurenende
stoffer.

Risiko for forurening

x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko. Såfremt brændstof o. lign. opbevares i
overensstemmelse med gældende regler, vil der fra arealet ikke
være risiko for forurening. Håndtering af brændstof m.v.
reguleres i en råstofindvindingstilladelse.

Jordhåndtering/flytning

x

Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmende volde og benyttes i efterbehandlingen.

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

x

Råstofindvinding kan medføre ændret overfladeafstrømning,
som kan påvirke de nærliggende våde naturtyper (se ovenfor
under naturbeskyttelse, jf. § 3 NBL). Forholdet undersøges
nærmere i den videre miljøvurdering.

Udledning af spildevand

x

Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.

Grundvandsforhold/drikkevan
d

x

Området ligger i OSD og i udkanten af et indvindingsopland, der
strækker sig helt op til Dronningmølle. Ca. 500 m mod sydøst
ligger der et alment vandværk (Dale Korsvej Vandværk I/S).
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Bilag 2 - Side -9 af 13
Bemærkninger

Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet sandsynligvis indebærer en ringe risiko for at
påvirke grundvandskvaliteten eller -kvantiteten væsentligt /ref.
2.
Indvinding under grundvandsspejl kan medføre en midlertidig
sænkning af grundvandsstanden i omkringliggende vådområder
eller vandløb, såfremt sådanne områder tilføres vand fra samme
grundvandsmagasin, som der graves i. Undersøgelser har vist, at
en evt. sænkning af grundvandsspejl typisk ikke vil overstige
årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles få 100
m fra gravesøen. Der er indenfor de seneste år blevet indvundet
råstoffer under grundvandsspejl indenfor graveområde A1
Bøtterup, og der er ikke identificeret negative konsekvenser for
grundvandsressourcen i området. Det vurderes, at forholdet kan
håndteres i forbindelse med en evt. råstoftilladelse. Forholdet
vurderes derfor ikke nærmere.
Bortgravning af jordlag over grundvandet nedsætter endvidere
muligheden for, at jorden binder de stoffer, som siver gennem
den umættede zone til grundvandet. Grundvandsmagasinet
under råstofgraven efterlades således mere sårbart for
nedsivende stoffer. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen stiller
Region Hovedstaden som standard vilkår om forbud mod
anvendelse af gødningsstoffer og pesticider inden for
indvindingsområdet også efter endt gravning.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening af
grundvandet. I en råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet
vilkår vedr. indretning og drift, således at indvinding ikke
medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og
nærliggende recipienter.
Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området.
I en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som
standard vilkår om indretning og drift af råstofgraven, der skal
sikre, at støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.

Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

x

Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget
mængde tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget
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Bilag 2 - Side -10 af 13
Bemærkninger

emission. Der kan etableres støvdæmpende foranstaltninger
inden lastbilerne forlader råstofgraven.
Påvirkningen vurderes at være meget lokal, og da transporten
primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen af
mennesker at være meget begrænset og ikke væsentlig.
Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på
lokalt niveau.
Støj og vibrationer
Støj og vibrationer

x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med
råstofindvinding vil muligvis kunne påvirke de nærmeste
beboere i de spredte boliger i det åbne land, som ligger op til
graveområdet.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt. Endvidere er der
standardvilkår vedr. afstand beboelser. Afstandskravet kan
tilpasse i en konkret sag, hvis råstofmyndigheden finder det
nødvendigt.

Trafik/infrastruktur
Trafikafvikling/belastning

Forslaget ligger på hver side af Esrumvej, som er en større
kommunal vej. Der er allerede udkørsel til Esrumvej fra
råstofindvindingen i graveområde A1 Bøtterup så udvidelsen af
graveområdet vurderes ikke at få væsentlige negative
konsekvenser for trafikbelastningen af Esrumvej.
x

x

infrastruktur

Udkørsel fra arealerne nord for vejen kan ske via udkørslen fra
den eksisterende grusgrav uden væsentlige negative
konsekvenser for trafikafviklingen på Esrumvej.
Udkørsel fra arealerne syd for Esrumvej er besværliggjort af, at
vejen bugter sig således, at udsynet fra den nuværende udkørsel
fra matr.nr. 6d Plejelt By, Tikøb er begrænset for trafik, der
kommer fra venstre.
Dagerød Grusgrav, som har stillet forslaget, foreslår at der
ilægges et tunnelrør under Esrumvej til transport af materialer
under vejen, så ressourcerne kan køres ud fra den eksisterende
udkørsel fra Dagerød Grusgrav.
Forholdet skal miljøvurderes nærmere med henblik på at afklare
om der er mulighed for at anlægge en et transportbånd under
Esrumvej.

x

Der er ikke fundet andre infrastrukturanlæg eller interesser
inden for det foreslåede graveområde.
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Bemærkninger

x

Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har
størst betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af
råstoffer vil indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor
den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre som
følge af klimaforandringer

x

Råstofindvinding i kombination med ændret nedbørsmønster
vurderes ikke at ville medføre nogen negativ påvirkning af
nærområdet.

Vandstandsændringer

x

I forbindelse med klimaforandringerne forventes det, at der
også vil ske en gradvis stigning af grundvandsstanden. Der
forventes ikke væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af
de omkringliggende områder som konsekvens heraf.

x

Området er ikke udpeget som kulturhistorisk bevaringsværdigt i
Helsingør Kommunes kommuneplan /ref. 1.

x

Der er ikke fredede arealer indenfor eller i umiddelbar nærhed
til det foreslåede område.

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller
bevaringsværdige bygninger
Fredede områder

Nationalparker

x

Ikke relevant.

Beskyttede diger

x

Der er et beskyttet dige langs med matrikelgrænsen mellem
matr.nr. 25a Plejelt By, Tikøb og 6h Plejelt By, Tikøb.
Det vurderes, at råstofindvinding kan tilrettelægges, så diget
ikke bliver beskadiget af indvindingen. Forholdet undersøges
ikke yderligere.

Fortidsminder

x

Umiddelbart øst for matr.nr. 6d Plejelt By, Tikøb er der
registreret et ikke fredet fortidsminde på Galgebakken, som er
en gammel henrettelsesplads (”rettersted”) (se figur 3). Inden
for det eksisterende graveområde A1 Bøtterup er der registreret
flere bronze‐ og jernalderfund (se figur 3). Museum
Nordsjælland har i forbindelse meddelt regionen, at det anses
for sandsynligt, at der vil være skjulte fortidsminder inden for
den foreslåede udvidelse.
Det vurderes at en evt. udpegning til graveområde skal være
med en forudsætning om, at der i forbindelse med meddelelse
af en råstoftilladelse skal foretages henvendelse til det lokale
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Bilag 2 - Side -12 af 13
Bemærkninger

museum med henblik på at afklare, om der skal udføres en
arkæologisk forundersøgelse.
Kirker og omgivelser
Ressourcer og affald
Arealforbrug

x

Ikke relevant.
x

Forslaget til graveområde dækker ca. 8 ha, der fremstår som
landbrug, græs- og engarealer samt et mindre skovmæssigt
beplantet areal.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og interne køreveje. Forbruget er generelt ikke større end
nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og
evt. muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornyelig
ressource.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard
i en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer.

Affald, genanvendelse

x

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med
meddelelse af en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer,
mens bortskaffelse reguleres efter de kommunale regulativer.

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

x

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse
med råstofindvinding.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent (se under landskab). Påvirkningen kan i et vist
omfang afbødes ved efterbehandling.

Kystnærhedszone

x

ikke relevant.

Lys og/eller refleksioner

x

Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i
forbindelse med råstofindvinding.

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

x

De ejendomme, der omfattes af en udpegning til graveområde
kan forventes at stige i værdi. De omkringliggende
beboelsesejendomme kan derimod forventes at falde i værdi i
perioden fra arealet er udlagt og til råstofindvindingen er
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Bilag 2 - Side -13 af 13
Bemærkninger

afsluttet. Herefter vil ejendommene sandsynligvis stige i værdi
igen. Forholdet vurderes ikke yderligere.
Påvirkning af erhvervsliv

x

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften, og vil muligvis tages
permanent ud af drift. Der vil derfor ske en ændring i
erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til erhvervsmæssig
råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding tinglyses der som
standard et varigt vilkår, om at der ikke må gødskes og bruges
sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelsesmuligheder som
konventionelt drevet landbrugsjord vil derfor påvirkes derfor
varigt.

Materielle goder

x

Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form
af byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.

Ref. 1.
Ref. 2.
Ref. 3.
Ref. 4.

Helsingør Kommuneplan 2013-2025
Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under
grundvandsspejlet, rapport fase 2, november 2014.
Miljøstyrelsen, http://naturereport.miljoeportal.dk/693778
Miljøstyrelsen, https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttedenaturtyper/kortlaegning-af-ammoniakfoelsom-natur/
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Bilag 3 - Side -1 af 12
Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet ved forslag
til udvidelse af graveområde B1 Ammendrup i Gribskov
Kommune
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag til
udvidelse af graveområde B1 Ammendrup (se figur 1) vil indebære væsentlig
påvirkning af en eller flere miljøparametre.
I bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til
udvidelse af graveområdet (se figur 1). Gennemgangen foretages som en del
af miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter 1 til opfyldelse af § 12.
Gennemgangen har til formål at afklare, om de undersøgte miljøparametre
vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis det nye område optages i
Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og
at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på
undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse
miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte
afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan
arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse
forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

1 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)
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Figur 1
Oversigtskort. Forslag til
udvidelse af graveområde B1
Ammendrup, Gribskov
Kommune. (Geodatastyrelsen,
kort25, WMS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde
Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
selv stillet forslag om udvidelse af graveområde B1 Ammendrup i Gribskov
Kommune. Regionen har endvidere modtaget forslag om udvidelse af
graveområdet med samme areal samt et supplerende areal.
Området ligger i landzone umiddelbart uden for landsbyen Høbjerg, og udover
landsbyen er der flere enkeltbeliggende boliger/landejendomme tæt på det
foreslåede udlæg. Området grænser mod syd op til det eksisterende
graveområde og mod nord op til det overordnede vejnet, Vej 267 (Kildevej).
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1. Figur 3
viser de arealinteresser i det foreslåede graveområde, der vil blive undersøgt
nærmere i den videre miljøvurdering.
Matr.nr.

Bemærkning

5a, 1f og 1cr Høbjerg By, Helsinge

Området fremstår i dag som landbrugsareal. Der ligger
en enkelt landejendom, som er beboelse for ejeren af
matr.nr. 1f Høbjerg By, Helsinge samt landsbyen
Høbjerg, som er et større sammenhængende
beboelsesområde.

Tabel 1. Oplysninger om forslag til udvidelse af graveområde B1 Ammendrup.

Beskrivelse af råstofressourcen
Ammendrup Nord afgrænses mod syd af et markant og tydeligt graveskær i
den aktive Højbjerg Grusgrav. I den nordlige del af området findes der 3
råstofboringer til mellem 12 og 17 meters dybde, og i den nordøstlige del af
området er der udført prøvegravninger med udtagelse af prøver til
kornstørrelsesanalyse.

2

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 3 - Side -3 af 12
På baggrund af data fra råstofboringer, prøvegravninger og observationer fra
aktive gravefronter i Høbjerg Grusgrav, kan det dokumenteres, at der er en
overfladenær (<12 m) råstofforekomst i form af sand inden for den foreslåede
udvidelse. I den nordlige udvidelse er forekomsten primært koncentreret
omkring den markante bakke, Bavnehøj, mens forekomsten i den nordøstlige
del forventes at være mere eller mindre jævnt fordelt. Sandforekomsten i
Ammendrup Nord ligger generelt relativt overfladenært under 0,3 - 1,5 meter
moræneler.
Den anslåede ressource i området er ca. 1,26 mio. m3. Volumenberegningen er
baseret på den antagelse, at råstoflegemet udgør en kube, hvor top er terræn,
bund er kalk (oftest) og sider er afgrænsning af graveområdet. Efterfølgende
trækkes så volumener fra, som ikke er råstoffer: 1) overjord, 2)
skrænter/afstandskrav og 3) lag af ler/moræneler internt i sandlegemet. I
graveområde Ammendrup Nord er volumen der fratrækkes råstoflagte til
skrænter/afstandskrav sat forholdsvist lavt, 20%, hvilket skyldes at området
ligger i direkte forbindelse med en eksisterende grusgrav.
Resultater efter gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet
Gennemgangen er vist på bilag 1. Gennemgangen viser, at en udvidelse af
graveområdet kan have væsentlig indvirkning vedrørende bortgravning af
beskyttet dige samt gener ved indvinding tættere på beboelserne i landsbyen
Høbjerg. Disse forhold bør derfor vurderes nærmere.
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Figur 2
Oversigtskort. Eksisterende
graveområde, foreslået
udvidelse, matrikelkort
(Geodatastyrelsen, luftfoto
2016, WMS-tjeneste)

Figur 3
Beskyttet jorddige på grænsen
mellem eksisterende
graveområde og forslag til
udvidelse. (Geodatastyrelsen,
Slots- og Kulturstyrelsen, WMStjeneste)
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BILAG 1

Sundhedstilstand

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet
Gennemgang af om forslag til udvidelse af graveområde B1 Ammendrup i Gribskov Kommune forventes at få en indvirkning på
miljøet, som udløser krav om miljøvurdering.
Bemærkninger

x

Se under Støj.

x

Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og
støj fra Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne
medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den
aktuelle situation men påvirkningen vurderes ikke at blive
væsentlig.
I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte
grænseværdier.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser

x

x

Området er ikke udlagt til rekreative formål i kommuneplanen
(ref. 3). Råstofindvinding vil ikke være en hindring for en
fremtidig udnyttelse af arealet til rekreative formål.

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede
marker, det bliver der heller ikke såfremt der etableres en
råstofgrav. Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for
befolkningen.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder støj og støv fra drift og transport (se under
sundhedstilstand, støj og trafik).

x

Nærmeste Natura 2000 område er Gribskov (habitatområde nr.
117 og fuglebeskyttelsesområde nr. 108) hvis afgrænsning ligger
ca. 3 km øst for det foreslåede graveområde.
På grund af afstanden vurderes udvidelse af graveområdet ikke
at ville påvirke de arter og naturtyper, der udgør
udpegningsgrundlaget for området.

Spredningskorridorer

x

Det foreslåede graveområde ligger ikke i et område udpeget
som spredningskorridor. Råstofindvinding vurderes ikke at ville
forringe arters spredningsmuligheder sammenlignet med den
nuværende arealanvendelse.

Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

x

Der er registreret en beskyttet sø inden for den foreslåede
udvidelse. Ved besigtigelse fremstod arealet imidlertid tørt og

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
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Miljøscreening
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miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 3 - Side -6 af 12
Bemærkninger

tilgroet med store løvtræer. Der vurderes ikke at have været
vandspejl på arealet i lang tid, heller ikke tidvist. Det fremgår af
den seneste offentligt tilgængelige registrering fra 1998
(Miljøportalen), at lokalitetens ”betydning ikke er undersøgt”.
På gamle luftfotos fra 1954 fremstår en evt. sø ikke tydeligt.
Imidlertid kunne det se ud som om, der er blevet gravet
råstoffer på det sted, hvor søen er registreret. Denne mulighed
understøttes af, at der er meget bratte hældninger på arealet,
som ellers ikke forekommer i området.
Regionen vurderer, at området ikke har karakter af § 3 beskyttet
sø og ikke har haft det længe om overhovedet. Endvidere
vurderes arealet ikke at være et oplagt levested for sjældne
eller truede arter.

Planteliv

Dyreliv

x

x

Arealerne fremstår i dag som dyrkede marker, og der findes ikke
registreringer af særligt værdifuld botanik. Hensyn til eventuelle
senere registreringer eller fund vurderes at kunne varetages i
forbindelse med meddelelse af en råstoftilladelse.
Det foreslåede graveområde fremstår i dag primært som
landbrugsareal. Gribskov Kommune har i forbindelse med
meddelelse af indvindingstilladelse i det eksisterende
graveområde oplyst der ikke er registreret værdifuldt dyreliv på
de pågældende arealer, som kan blive påvirket af udlæg af
graveområde. Dog er der observeret seksplettet køllesværmer
(rødlisteart) i en grøft i nærheden af ejendommen, og
kommunen vurderer, at den muligvis benytter det beskyttede
dige på arealet som levested (se mere under diger)
Påvirkningen af eventuelle senere registreringer af levesteder
for bilag IV-arter vil indgå i sagsbehandlingen af en konkret
gravetilladelse. I forhold til mulige rødlistearten, henvises til
punktet om beskyttede diger nedenfor.

Sjældne, udryddelsestruede
Dele af det el. fredede dyr,
planter el. naturtyper
Grønne områder

x

Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede el. fredede
dyr, planter el. naturtyper på arealet. Se i øvrigt ovenfor.

x

-

Skov

x

Arealet ligger delvist inden for skovbyggelinjen til Høbjerg Hegn.
Skovbyggelinjen er møntet på opførsel af byggeri, og
råstofindvinding vurderes således ikke at være i strid med de
hensyn, som skal varetages iht. bestemmelsen.

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

x

Det foreslåede graveområde er ikke udpeget som landskabeligt
værdifuldt i kommuneplanen (ref. 3).
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Geologiske værdier

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 3 - Side -7 af 12
Bemærkninger

x

Den foreslåede udvidelse er ikke udpeget som geologisk
værdifuld.

Jordforurening

x

Der er ikke kortlagte jordforureninger i eller i umiddelbar
nærhed af det foreslåede område.

Risiko for forurening

x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko. Såfremt brændstof o. lign. opbevares i
overensstemmelse med gældende regler, vil der ikke være risiko
for forurening. Håndtering af brændstof m.v. reguleres i en
råstofindvindingstilladelse.

Jordhåndtering/flytning

x

Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten, lægges almindeligvis i depot som
støjskærmende volde og benyttes i efterbehandlingen.

x

Der ligger flere mindre søer/vandhuller omkring det
eksisterende graveområde og syd/sydvest for området løber
Ammendrup å. Det er muligt, at ændringer i terrænet som følge
af råstofindvinding kan medføre ændringer i
overfladeafstrømningen, som kan påvirke nærliggende våde
naturtyper eller vandløb. Der indvindes allerede råstoffer på et
større areal imellem åen og de mindre søer/vandhuller og den
foreslåede udvidelse, og konkrete beregninger har vist, at den
eksisterende aktivitet ikke medføre væsentlige negative
konsekvenser for vandtilstrømningen.
Råstofindvinding inden for den foreslåede udvidelse af
graveområdet vurderes ikke at ville medføre en væsentlig
ændret påvirkning i forhold til den nuværende situation.

Udledning af spildevand

x

Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.

Grundvandsforhold/
drikkevand

x

Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Indvinding under grundvandsspejl kan medføre en midlertidig
sænkning af grundvandsstanden i omkringliggende vådområder
eller vandløb, såfremt sådanne områder tilføres vand fra samme
grundvandsmagasin, som der graves i. Undersøgelser har vist, at
en evt. sænkning af grundvandsspejl typisk ikke vil overstige
årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles få 100
m fra gravesøen. Undersøgelser har vist, råstofindvinding over
og under grundvandsspejlet ikke påvirker grundvandskvaliteten
eller -kvantiteten væsentligt (ref. 1 og 2).

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

Bortgravning af jordlag over grundvandet nedsætter imidlertid
muligheden for, at jorden binder de stoffer, som siver gennem
den umættede zone til grundvandet. Grundvandsmagasinet
under råstofgraven efterlades således mere sårbart for
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
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Miljøscreening
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Bilag 3 - Side -8 af 12
Bemærkninger

nedsivende stoffer. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen stiller
Region Hovedstaden som standard vilkår om forbud mod
anvendelse af gødningsstoffer og pesticider inden for
indvindingsområdet også efter endt gravning.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening af
grundvandet. I en råstofindvindingstilladelse stilles der som
standard vilkår vedr. indretning og drift, således at indvinding
ikke medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen
og nærliggende recipienter.
Området ligger i område for drikkevandsinteresser (OD) og uden
for indvindingsoplande til offentlige forsyningsselskaber. Der er
en enkelt privat vandforsyning på landejendom ca. 500 m fra
den foreslåede udvidelse (matr.nr. 12b Ammendrup By,
Helsinge).
I det eksisterende graveområde står grundvandet i ca. kote +9
DVR90. På matr.nr. 1cr/1cf er der boret ned til kote ca. 11 m
DVR90 uden af træffe grundvand, og vandspejlet forventes
derfor at ligge omkring samme kote som i den eksisterende
råstofgrav eller lavere. Råstofforekomsten stopper omkring kote
23-24 m DVR90, og dermed efterlades der et over 10 m tykt
dæklag med højt lerindhold ovenover grundvandet, hvis denne
del af forekomsten graves væk.
I den foreslåede udvidelse øst for det eksisterende graveområde
(matr.nr 5a) er der ikke gravet ned til grundvandet, men der er
en åben i gravefront op til dele af forslaget, og her er der ikke
påtruffet vand. Grundvandet forventes derfor også her at ligge i
samme kote som i den eksisterende råstofgrav eller lavere, dvs.
ca. kote +9 DVR90.
Der indvindes under grundvandsspejl inden for det eksisterende
graveområde, og der er ikke identificeret negative konsekvenser
i nærliggende våde naturområder eller for
grundvandsressourcen. Såfremt der er en forekomst under
grundvandsspejl, forventes den således at kunne indvindes
uden at dette vil påvirke grundvands- og drikkevandsforhold
væsentligt.

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området. I
en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som
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Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 3 - Side -9 af 12
Bemærkninger

standard vilkår om indretning og drift af råstofgraven, der skal
sikre, at støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.
x

Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget
mængde tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget
emission. Påvirkningen vurderes at være meget lokal, og da
transporten primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen
af mennesker at være meget begrænset og ikke væsentlig.
Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på
lokalt niveau.

Støj
Støj og vibrationer

x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med
råstofindvinding vil muligvis kunne påvirke de nærmeste
beboere i landsbyen Høbjerg og de spredte boliger i det åbne
land, som ligger op til graveområdet.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt. Endvidere stilles
der vilkår om mindst 25 m afstand til beboelser, men
afstandskravet kan tilpasses, såfremt råstofmyndigheden finder
det nødvendigt i en konkret sag.
Transport af råstoffer kan muligvis medføre en vis øget støj for
beboere nærmest udkørslen fra graveområdet, men
påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig i forhold til andre
steder, hvor der graves råstoffer.
Afstanden til det overordnede vejnet er relativt kort, og antallet
af beboelsesejendomme langs den mest velegnede rute mod
syd til Hillerødvej er begrænset. Evt. påvirkning ved støj fra
trafik vurderes derfor at have begrænset påvirkning.

Trafik
Trafikafvikling/belastning

x

Den trafik der genereres som følge af råstofindvinding, kan
lokalt medføre en stigning i tung trafik på Høbjergvej, hvor der
kan forventes ind- og udkørsel samt transport til det
overordnede vejnet. Transportruten løber 2-2,5 km syd på ad
Høbjergvej og ud til det overordnede vejnet, Hillerødvej (vej
267). Denne rute benyttes aktuelt som udkørsel fra en
råstofgrav i det eksisterende graveområde, og der er meget få
beboelsesejendomme på ruten. Samme rute forventes at kunne

9

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
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eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 3 - Side -10 af 12
Bemærkninger

benyttes ved udvidelse af graveområdet, og gener fra trafik
vurderes således at medføre en relativt begrænset påvirkning.
I forbindelse med en råstofindvindingstilladelse og i samarbejde
med vejmyndigheden vil trafikafviklingen blive reguleret. Der
forventes samlet set ingen væsentlige påvirkninger.

Klimatiske faktorer
CO2-udledning

x

Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har
størst betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af
råstoffer vil indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor
den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre

x

Ændret nedbørsmønster vurderes ikke at ville medføre nogen
negativ påvirkning af nærområdet.

Vandstandsændringer

x

I forbindelse med klimaforandringerne forventes det, at der
også vil ske en gradvis stigning af grundvandsstanden. Der
forventes ikke væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af
de omkringliggende områder som konsekvens heraf.

x

Der er ikke registreret fund inden for området (se under
fortidsminder).

x

Der ligger en større arealfredning ca. 3 km fra den foreslåede
udvidelse. Fredningen omfatter et areal imellem Hillerød
motorvejen og Gribskov og er afsagt med det formål at hindre
øget bebyggelse langs skoven. Råstofindvinding vil ikke have
nogen betydning for fredningen.

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller
bevaringsværdige bygninger
Fredede områder

Nationalparker
Beskyttede diger

x

x

Der løber et beskyttet dige langs grænsen mellem det
eksisterende graveområde og den foreslåede udvidelse mod
nord. Hvis graveområdet bliver udvidet og forekomsten gravet
væk, vil diget stå tilbage som en unaturlig forhøjning i
landskabet uden spor af den kulturhistoriske sammenhæng,
som det er opført i.
Forekomst nord for diget er ikke tilstrækkeligt erhvervsmæssigt
interessant i sig selv til, at arealet kan udlægges som et
selvstændigt graveområde med diget imellem dette og det
eksisterende graveområde (B1 Ammendrup).
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Bilag 3 - Side -11 af 12
Bemærkninger

Regionen vurderer derfor, at graveområdet kun kan udvides
mod nord, såfremt diget kan sløjfes langs grænsen mellem det
eksisterende graveområde og den foreslåede udvidelse. De
resterende dele af diget kan bevares. Forhold omkring diget bør
vurderes nærmere, herunder om det kan sløjfes delvist. I den
samlede vurdering vil indgå digets potentiale som levested for
særligt insekter (herunder seksplettet køllesværmer som nævnt
ovenfor).
Fortidsminder

Kirker og omgivelser
Ressourcer og affald
Arealforbrug

x

x

Der er ikke registreret fortidsminder inden for den foreslåede
udvidelse af graveområdet, hverken beskyttede eller ikke
beskyttede. Nordsjællands Muesum har imidlertid meddelt, at
der kan være skjulte fortidsminder inden for området og
anbefaler derfor en forundersøgelse inden der evt. graves på
arealet.
Råstofmyndigheden kan som forudsætning for graveområdets
udpegning fastlægge, at der skal foretages henvendelse til det
lokale museum i forbindelse med meddelelse af en
gravetilladelse med henblik. på at undersøge, om der skal stilles
krav om forundersøgelser til at afdække eventuelle yderligere
fund i jorden.
-

x

Den foreslåede udvidelse af graveområdet dækker ca. 13 ha
landbrugsjord.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og interne køreveje. Forbruget er almindeligvis ikke større
end nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og
evt. muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornybar
ressource, som naturligt kun kan indvindes en gang.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard
i en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer.

Affald, genanvendelse

x

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med

11

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Bemærkninger

meddelelse af en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer,
mens bortskaffelse reguleres efter de kommunale regulativer.

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

Kystnærhedszone
Lys og/eller refleksioner
Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 3 - Side -12 af 12

x

x
x

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse
med råstofindvinding.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent, se under landskab.
-

x

De/den ejendom, der omfattes af en udpegning til
graveområdet kan forventes at stige i værdi. De
omkringliggende beboelsesejendomme kan derimod forventes
at falde i værdi i perioden fra arealet er udlagt til graveområde
og til indvindingen er afsluttet. Herefter vil ejendommene
sandsynligvis stige i værdi igen. Forholdet vurderes ikke
yderligere.

Påvirkning af erhvervsliv

x

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften. Der vil derfor ske en
ændring i erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til
erhvervsmæssig råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding
tinglyses der som standard et varigt vilkår, om at der ikke må
gødskes og bruges sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelse
som landbrugsjord vil derfor påvirkes varigt.

Materielle goder

x

Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form
af byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.

Ref. 1.
Ref. 2.
Ref. 3.

Miljøstyrelsens projekt nr. 526. Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet.
Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under
grundvandsspejlet, rapport fase 2, november 2014.
Gribskov Kommuneplan 2013-2025
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eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 4 - Side -1 af 13
Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet ved forslag
til graveområde Bonderup i Frederikssund Kommune
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag
til et nyt graveområde Bonderup i Frederikssund Kommune (se figur 1) vil
indebære en væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre.
I bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til
et nyt graveområde (se figur 1). Gennemgangen foretages som en del af
miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter 1 til opfyldelse af § 12.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan 2020,
idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller flere
miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i forslag til
Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og at
disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på undersøgelse
af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse miljøparametre, og om det
er muligt at iværksætte afværgeforanstaltninger. Afhængigt af
miljøvurderingens udfald kan arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020,
eventuelt under visse forudsætninger for arealets udpegning til
graveområde.

1 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)
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Figur 1
Forslag til nyt graveområde
Bonderup samt eksisterende
graveområde D2 Sundbylille,
som ligger op ad forslaget.
(Geodatastyrelsen, kort25,
WMS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde
Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan
2020 modtaget et forslag om udpegning af et nyt graveområde for sand
og grus ved Bonderup (se figur 1) i Frederikssund Kommune. Området
ligger i landzone lige ud til Frederikssundsvej og inden for 300 meter fra
større samlede beboelsesområder.
Data om graveområdet er samlet i nedenstående tabel 1. Figurerne 3-5
viser de planlægningsmæssige arealinteresser i det foreslåede
graveområde.
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1. Figur
3-5 viser væsentlige arealinteresser i og omkring det foreslåede nye
graveområde ved Bonderup.
Matr.nr.

Bemærkning

2n, 2a, 9, 1a og 1q Bonderup,
Frederikssund Jorder

Dyrket landbrug og gravhøje.

Tabel 1. Oplysninger om forslag til graveområde ved Bonderup.

Beskrivelse af råstofressourcen
Det foreslåede graveområde ved Bonderup ligger på et relativt plant
plateau og har et areal på ca. 33 ha. I gravområdet er der udført to
råstofboringer til hhv. 18 og 25 meters dybde. Derudover forekommer
der forholdsvis mange dybe boringer i og omkring området samt to
MEP-linjer og en række Wennerprofiler.
På baggrund af boredata og MEP-data kan det dokumenteres, at
området rummer en overfladenær (<12 m) råstofforekomst i form af
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sand. Forekomsten ligger overfladenært under ca. 0,2-6 m muld/
overjord og kan anvendes til fyldsand og evt. bundsikring type I/II ved
opblanding med andre materialer. Sandforekomsten i området ved
Bonderup tolkes til at forekomme fra bund af overjordslaget
(fyld/muld/topmoræne) og ned til mellem 9 og 25 meters dybde.
Råstofforekomstens volumen er estimeret til ca. 2,6 mio. m3.
Volumenberegningen et baseret på den antagelse, at råstoflegemet
udgør en kube, hvor top er terræn, bund er kalk og sider er afgrænsning
af graveområdet. Efterfølgende trækkes så volumener fra, som ikke er
råstoffer (overjord, skrænter/afstandskrav, ler/moræneler).
Resultat af gennemgangen
Gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet er vist på bilag 1. På
baggrund af gennemgangen vurderer regionen, at matr.nr. 1a og 1q
Bonderup, Frederikssund Jorder ikke kan udlægges til graveområde. De
fredede gravhøje (se figur 3) og kortlagte jordforureninger (se figur 4)
samt Vejdirektoratets arealinteresser angående Frederikssundsvejen
(figur 5) medfører væsentlige begrænsninger i muligheden for at
indvinde råstoffer. Den resterende ressource på de to matrikler vurderes
ikke at være erhvervsmæssigt interessant. Matr.nr. 1a og 1q Bonderup,
Frederikssund Jorder foreslås derfor ikke udlagt i Råstofplan 2020.
Regionen vurderer, at der på det foreliggende grundlag kun kan stilles
forslag om et nyt graveområde på matriklerne 2n og 9 Bonderup,
Frederikssund Jorder, undtaget det areal, der er omfattet af
fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring en af de fredede gravhøje på
matr.nr. 1a. Udpegning af denne resterende del af det foreslåede
graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på
miljøet vedrørende kortlagte jordforureninger på naboejendommene,
arealinteresser vedr. den nuværende Frederikssundsvej samt planlagte
anlæg til etablering af Frederikssundsmotorvejen. Regionen har
endvidere vurderet, at evt. udpegning af graveområdet vil være på
forudsætning om, at det lokale museum kan stille krav om en
arkæologisk forundersøgelse, inden der kan graves.
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Figur 2
Oversigtskort. Forslag til nyt
graveområde, luftfoto,
matrikelkort samt eksisterende
graveområde D2 Sundbylille
(Geodatastyrelsen)

Figur 3
Kort med forslag til nyt
graveområde, eksisterende
graveområde samt
(Geodatastyrelsen,
skærmkort, WMS-tjeneste)
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Figur 4
Kortlagte jordforureninger
inden for og op til det
foreslåede graveområde /1/
(Geodatastyrelsen, luftfoto
2017, Region Hovedstaden,
WMS-tjeneste)

Figur 5
Vejdirektoratets
arealinteresse vedr. statsvej
op til og inden for nyt forslag
til graveområde
(Geodatastyrelsen, kort25,
WMS-tjeneste).
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BILAG 1

Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet

Sundhedstilstand

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Gennemgang af om forslag til graveområde Bonderup i Frederikssund Kommune forventes at få en så væsentlig indvirkning på
miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.
Bemærkninger

x

Se under Støj.

x

Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og
støj fra indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne
medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den
aktuelle situation men påvirkningen vurderes ikke at blive
væsentlig.
I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte
grænseværdier.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser

x

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

x

Området er ikke udpeget til rekreative interesser i
kommuneplanen (ref. 1). Råstofindvinding er ikke en hindring
for en fremtidig udnyttelse af arealet til rekreative aktiviteter.
Det foreslåede graveområde grænser mod vest direkte op til en
afsluttet råstofgrav, der fremstår som rekreativt areal i dag med
vandrestier omkring gravesøerne. Råstofindvinding på matr.nr.
2n, som grænser direkte op til vil kunne medføre en påvirkning
for dem, som benytter den gamle råstofgrav til rekreative
formål. Det vurderes, at det vil være muligt at fastsætte hensyn
til det rekreative areal i forbindelse med en tilladelse, f.eks.
støjafskærmning, afstandskrav m.v.

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede
marker, det bliver der heller ikke såfremt der etableres en
råstofgrav. Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for
befolkningen. Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i
nærområdet, herunder støj og støv fra drift og transport (se
under sundhedstilstand, støj og trafik).

x

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr.
Roskilde Fjord (indeholder Habitatområde H120 og H199 samt
Fuglebeskyttelsesområde F105 og F107). Området ligger ca. 3
km vest for foreslåede graveområde. Udpegningsgrundlaget
udgøres af naturtyper og fugle, som hovedsageligt knytter sig til
fjorden og vådområder omkring fjorden.
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På grund af afstanden vurderes udpegning af graveområdet og
evt. råstofindvinding ikke at ville påvirke de arter og naturtyper,
der udgør udpegningsgrundlaget.

Spredningskorridorer

Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes
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x

x

Det foreslåede graveområde ligger i et område udpeget som
økologisk forbindelse i kommuneplanen. Råstofindvinding
vurderes ikke at ville forringe arters spredningsmuligheder
sammenlignet med den nuværende arealanvendelse.
Der er ikke registreret beskyttet natur inden for det foreslåede
graveområde. De gamle råstofgravesøer på den tidstødende
ejendom mod vest samt Sillebro å, som løber syd/sydøst om det
foreslåede graveområde er beskyttet efter § 3.
Risikoen for at påvirke vandtilførslen til Sillebro å i forbindelse
med råstofindvinding i det foreslåede graveområde skal
vurderes nærmere. Se i øvrigt under jordforurening.

Planteliv

x

Arealerne er i dag primært dyrkede marker, og der findes ikke
registreringer af særligt værdifuld botanik. Hensyn til eventuelle
senere registreringer eller fund vurderes at kunne varetages i
forbindelse med meddelelse af en råstoftilladelse.

Dyreliv

x

Det foreslåede graveområde fremstår i dag primært som
landbrugsareal, og der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv
tilknyttet disse arealer, som kan blive påvirket af udlæg af
graveområde.
Påvirkningen af eventuelle senere registreringer af levesteder
for bilag IV-arter vil indgå i sagsbehandlingen af de enkelte
råstoftilladelser.

Sjældne, udryddelsestruede
Dele af det el. fredede dyr,
planter el. naturtyper
Grønne områder

x

Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede el. fredede
dyr, planter el. naturtyper på arealet. Se i øvrigt ovenfor.

x

Se ovenfor under Friluftsliv/rekreative interesser.

Skov

x

Dele af arealet er udlagt til skovrejsning. Råstofindvinding er
ikke en hindring for en evt. fremtidig tilplantning med skov på
arealet.

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

x

Der er ikke udpeget særlige landskabelige interesser i det
foreslåede graveområde.

Geologiske værdier

x

Der er ikke udpeget geologiske interesser i området.

Jordforurening

x

Der er flere kortlagte jordforureninger inden for eller
umiddelbart op til det foreslåede graveområde (se figur 3). På
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes
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Bemærkninger

dele af matr.nr. 1a Bonderup, Frederikssund Jorder (inden for
forslag) har der tidligere været råstofindvinding og
efterfølgende lossepladser. Den tidligere grusgrav på
naboejendommen er også delvist forurenet på grund af rester
fra skrotvirksomhed og genanvendelse af metalprodukter.
Det er en mulighed, at råstofindvinding under grundvand kan
afstedkomme en mobilisering af de kortlagte forureninger inden
for og op til det foreslåede graveområde. Grundvandets
strømningsretning er ukendt. Det bør undersøges nærmere, om
forureningen kan sprede sig og om den nærliggende Sillebro å
kan blive påvirket, såfremt der sker en mobilisering i retning af
åen.

Risiko for forurening

x

Jordhåndtering/flytning

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

Udledning af spildevand
Grundvandsforhold/drikkevan
d

Se ovenstående punkt.
x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko. Såfremt brændstof o. lign. opbevares i
overensstemmelse med gældende regler, vil der fra arealet ikke
være risiko for forurening. Håndtering af brændstof m.v.
reguleres i en råstofindvindingstilladelse.

x

Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmende volde og benyttes i efterbehandlingen.

x

Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre
ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke
nærliggende våde naturtyper eller vandløb. Forholdet medtages
som en del af miljøvurderingen med henblik på at afklare
risikoen for at påvirke Sillebro å.
x

Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.
Det foreslåede graveområde ligger inden for en udpegning af
områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som
omfatter det meste af Sjælland. Der ligger to private
vandforsyningsanlæg lige syd for matr.nr. 2n Bonderup,
Frederikssund Jorder.
Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet ikke påvirker grundvandskvaliteten eller kvantiteten væsentligt (ref. 2). Undersøgelser i området har vist,
at der ikke forventes at være en råstofressource under
grundvand.

8

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes
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Bemærkninger

Bortgravning af jordlag over grundvandet nedsætter imidlertid
muligheden for, at jorden binder de stoffer, som siver gennem
den umættede zone til grundvandet. Grundvandsmagasinet
under råstofgraven efterlades således mere sårbart for
nedsivende stoffer. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen stiller
Region Hovedstaden som standard vilkår om forbud mod
anvendelse af gødningsstoffer og pesticider inden for
indvindingsområdet også efter endt gravning.

x

x

Indvinding under grundvandsspejl kan medføre en midlertidig
sænkning af grundvandsstanden i omkringliggende vådområder
eller vandløb, såfremt sådanne områder tilføres vand fra samme
grundvandsmagasin, som der graves i. Undersøgelser har vist, at
en evt. sænkning af grundvandsspejl typisk ikke vil overstige
årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles få 100
m fra gravesøen. Men med henblik på en konkret vurdering af
risikoen for at påvirke grundvandsressourcen i det foreslåede
graveområde har regionen fået udtaget jord- og vandprøver til
brug for analyse af en række fysiske og kemiske data, der vil
indgå i en miljøvurdering af forholdet.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening af
grundvandet. I en råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet
vilkår vedr. indretning og drift, således at indvinding ikke
medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og
nærliggende recipienter.

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området. I
en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som
standard vilkår om indretning og drift af råstofgraven således at
støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner,
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.

x

Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget
mængde tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget
emission. Påvirkningen vurderes at være meget lokal, og da
transporten primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen
af mennesker at være meget begrænset og ikke væsentlig.
Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på
lokalt niveau.

Støj
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Støj og vibrationer

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes
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x

Bemærkninger

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med
råstofindvinding vil muligvis kunne påvirke beboerne i 3-5
spredte boliger i det åbne land, som ligger umiddelbart op til
eller inden for området. Dog skal det tages med i betragtning, at
disse beboelser allerede i dag må være præget af trafikstøj fra
Frederikssundsvej, og påvirkningen fra råstofvindingen vurderes
ikke at ville bidrage væsentligt til det nuværende niveau.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt.
Det forventes, at indvindingen kan tilrettelægges, så den ikke
medfører væsentlige øgede støjpåvirkninger af omgivelserne i
forhold til den nuværende situation.

Trafik/infrastruktur
Trafikafvikling/belastning

x

x

Det foreslåede graveområde ligger lige op til en forholdsvis stor
kommunal vej, Ågade, og trafikken til/fra graveområdet vil
kunne afvikles til denne vej efter et ganske kort stykke af
Bonderupvej (under 100 m) og ad eksisterende udkørsel til
Ågade. Der er gode muligheder for at anlægge en udkørsel med
gode oversigtsforhold ud til Bonderupvej. Trafikken til/fra
graveområdet vil passere op til 4 beboelsesejendomme inden
Frederikssundsvej, hvoraf de fleste er grundejere.
Det foreslåede graveområde overlapper delvist med en
reservation til anlæg af Frederikssundsmotorvejen, og der er
planlagt for tilkørselsramper på arealet.
Det skal undersøges nærmere i miljøvurderingen, om
råstofindvinding kan udføres på en måde, som ikke vanskeliggør
de planlagte vejanlæg til Frederikssundsmotorvejen.

Infrastruktur

x

Der er ikke fundet andre infrastrukturanlæg eller interesser
inden for det foreslåede graveområde.

Klimatiske faktorer
CO2-udledning

x

Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har
størst betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af
råstoffer vil indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor
den foregår.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes
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x

Vandstandsændringer

Fredede områder
x

Fortidsminder

Kirker og omgivelser
Ressourcer og affald
Arealforbrug

Råstofindvinding i kombination med ændret nedbørsmønster
vurderes ikke at ville medføre nogen negativ påvirkning af
nærområdet.
Som følge af klimaforandringerne forventes det, at der vil ske en
gradvis stigning af grundvandsstanden. Der forventes ikke
væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af de
omkringliggende områder som konsekvens heraf.

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller
bevaringsværdige bygninger

Nationalparker
Beskyttede diger

Bemærkninger

x

Roskilde Museum har oplyst til regionen, at der der inden for
det foreslåede graveområde findes spor efter
middelalderslandsbyen Bonderup, og at der er gjort mange
fund, som peger på et bysamfund tilbage til yngre jernalder.
Såfremt det foreslåede graveområde medtages i Råstofplan
2020, vil regionen fastsætte en forudsætning om, at museet
inddrages i forbindelse med meddelelse af en råstoftilladelse
med henblik på arkæologisk forundersøgelse.

x

Der er ikke fredede området inden for eller i umiddelbar
nærhed til det foreslåede graveområde.

x
x

x

Der er ikke registreret eller fundet beskyttede diger inden for
det foreslåede graveområde.
Der er 4 fredede gravhøje (se figur 2), inden for det foreslåede
graveområde. Det er vurderet, at råstofindvinding på de
nærmeste arealer omkring gravhøjene vil udgøre en væsentlig
miljøpåvirkning, som ikke kan afbødes, og at disse arealer derfor
ikke bør udlægges som graveområde (se under resultat af
gennemgang). Forholdet vurderes derfor ikke yderligere.
-

x

Forslaget til graveområde dækker ca. 40 ha landbrugsjord.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og interne køreveje. Forbruget er generelt ikke større end
nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og
evt. muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornyelig
ressource.
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Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

Bemærkninger

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard
i en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer.

Affald, genanvendelse

x

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med
meddelelse af en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer,
mens bortskaffelse reguleres efter de kommunale regulativer.

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

x

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse
med råstofindvinding.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent, se under landskab.

Kystnærhedszone

x

Området ligger i kystnærhedszonen, som er de nærmeste 3 km
til vandet. Planlovens bestemmelser om kystnærhedszonen
sigter mod at hindre øget bebyggelse. Råstofindvinding er
således i sin karakter ikke i strid med planlovens bestemmelser.

Lys og/eller refleksioner

x

Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i
forbindelse med råstofindvinding.

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

x

De/den ejendom, der omfattes af en udpegning til
graveområdet kan forventes at stige i værdi. De
omkringliggende beboelsesejendomme kan derimod forventes
at falde i værdi i perioden fra arealet er udlagt til graveområde
og til indvindingen er afsluttet. Herefter vil ejendommene
sandsynligvis stige i værdi igen. Forholdet vurderes ikke
yderligere.

Påvirkning af erhvervsliv

x

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften. Der vil derfor ske en
ændring i erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til
erhvervsmæssig råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding
tinglyses der som standard et varigt vilkår, om at der ikke må
gødskes og bruges sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelse
som landbrugsjord vil derfor påvirkes varigt.

Materielle goder

x

Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form
af byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.

Ref. 1.

Frederikssund Kommuneplan 2018-2025
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Ref. 2.
Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under
grundvandsspejlet. Rapport, fase 2. COWI, oktober 2014.
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Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet ved forslag
til graveområde ved Dronningmølle i Gribskov Kommune
Dette notat indeholder en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for
forslag til et nyt graveområde ved Dronningmølle i forbindelse med Råstofplan
2020 (se figur 1). Gennemgangen gennemføres i forbindelse med
miljøvurdering af Råstofplan 2020, jf. Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter 1.
Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de
undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis
det nye område optages i Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og
at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på
undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse
miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte
afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan
arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse
forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)
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Figur 1
Forslag til nyt graveområde
ved Dronningmølle, Gribskov
Kommune. Oversigtskort med
forslag til nyt graveområde
samt eksisterende grave- og
interesseområder
(Kortforsyningen skærmkort,
WMS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde

Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
modtaget et forslag om udpegning af et nyt graveområde for sand og grus ved
Dronningmølle (se figur 1) i Gribskov Kommune. Forslaget på 19,5 Ha er
beliggende centralt i det interesseområde, der blev udlagt i Råstofplan 2016.
Forslaget ligger nordøst for landsbyen Villingerød og syd for Dronningmølle - et
blandet by- og sommerhusområde. Interesseområdet, hvori forslaget er stillet
er på tre sider omkranset af å-løbene Esrum å, Gurre å og Pandehave å. Nord
og øst for det foreslåede område ligger naturområdet Rusland, hvoraf en del
udgøres af statueparken Rudolf Tegners museum.
Pandehave ådal og Rusland er udpeget til Natura 2000-område og er omfattet
af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. oktober 1992 om fredning af arealer
langs Pandehave Å. Herudover er et område syd for forslaget og i umiddelbar
tilknytning til det udpegede interesseområde omfattet af Fredningsnævnet for
Nordsjællands afgørelse af 1. oktober 2018 om fredning af Keldsø-området –
afgørelsen behandles på nuværende tidspunkt i Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1. Figurerne
3-? viser de arealinteresser i det foreslåede graveområde, der vil blive
undersøgt nærmere i den videre miljøvurdering af forslag til nyt graveområde
ved Dronningmølle.
Matr. nr.

Bemærkning

8b og 9k Villingerød By,
Esbønderup

Landbrug, dyrket mark, med et lille vandhul og en overpløjet
rundhøj
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Tabel 1. Oplysninger om forslag til graveområde ved Dronningmølle.

Beskrivelse af råstofressourcen
I forbindelse med fremsendelse af forslag til et nyt graveområde, har
forslagsstilleren fremsendt resultater fra to prøvegravninger, der påviser et
relativt tyndt lag af overjord på 1,5 m og herunder min. 5 m råstoffer af grov
kvalitet. Ressourcen kan anslås til at være mindst 0,8 mio. m3. Dette vil være et
meget konservativt skøn, idet der regnes med en råstofmægtighed på blot 7
m. Volumenberegningen er baseret på den antagelse, at råstoflegemet udgør
en pyramidestub hvor top er toppen af råstofressourcen, bunden er dybden af
prøvegravningen + 2 m og siderne er afgrænsningen af forslaget til nyt
graveområde.
Resultat af gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet
Gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet er vist på bilag 1.
Gennemgangen viser, at det ikke på det nuværende grundlag kan afvises, at
udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan medføre en
væsentlig påvirkning af miljøet vedrørende Natura 2000 naturtyper,
landskabelige og kulturhistoriske forhold.
Området er beliggende i kort afstand fra Tegners Museum, der er et
kulturhistorisk område af national betydning. Det er regionens vurdering at
påvirkningen af de kulturhistoriske interesser vil være væsentlige. Det
foreslåede graveområde er desuden beliggende i den landskabelige egn
Ådalen, der er et af Gribskov Kommunes få uforstyrrede landskaber. Der ses
ikke at være mulighed for at opstille tilstrækkelige afværgeforanstaltninger til
at imødegå påvirkningen af de væsentlige kulturhistoriske og landskabelige
værdier. Det er derfor regionens vurdering, at området ikke kan indgå i det
kommende forslag til Råstofplan 2020.
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Figur 2
Forslag til nyt graveområde ved
Dronningmølle. Ortofoto med
forslag til nyt graveområde
(Kortforsyningen ortofoto
2016, WMS-tjeneste)

Figur 3
Naturbeskyttelsesområder
§ 3 NBL. (Dansk
arealinformation (DAI),
Kortforsyningen, ortofoto
2016, WMS-tjeneste)
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Figur 4
Forslag til nyt graveområde ved
Dronningmølle. Natura 2000områder og afgrænsning af
Nationalpark Kongernes
Nordsjælland (DAI,
Kortforsyningen, ortofoto
2016, WMS-tjeneste)

Figur 5
Forslag til nyt graveområde ved
Dronningmølle. Landskabelige
og kulturhistoriske interesser,
der ikke miljøvurderes
yderligere, da der ikke findes
tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger
(Gribskov Kommuneplan,
Kortforsyningen skærmkort,
WMS-tjeneste)
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Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet

BILAG 1

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning
Sundhedstilstand

Ikke relevant

Gennemgang af om udpegning af forslag til graveområde ved Dronningmølle i Gribskov kommune forventes at få en så væsentlig
indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.

x
x

Se under Støj.
Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og
støj fra Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne
medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den
aktuelle situation men påvirkningen vurderes ikke at blive
væsentlig.
I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte
grænseværdier.
-

x

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Bemærkninger

x

Råstofindvinding er ikke en hindring for en fremtidig udnyttelse
af arealet til rekreative aktiviteter

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede
marker, det bliver der heller ikke såfremt der etableres en
råstofgrav. Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for
befolkningen.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder støj og støv fra drift og transport (se under
sundhedstilstand, støj og trafik).

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
x
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 132, Rusland
(habitatområde nr. 116). Området ligger ca. 70 m fra det
foreslåede graveområde. Udpegningsgrundlaget udgøres af
naturtyperne:
Revling-indlandsklit (2320)
Græs-indlandsklit (2330)
Næringsrig sø (3150) Vandløb (3260)
Tør hede (4030)
Enekrat (5130)
Surt overdrev* (6230) Tidvis våd eng (6410)
Urtebræmme (6430)
Rigkær (7230)
Bøg på mor (9110) Bøg på muld (9130)
Stilkege-krat (9190)
Elle- og askeskov* (91E0).
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Bemærkninger

Idet området er beliggende tæt på Natura 2000-området, skal
det vurderes, om der er risiko for at påvirke særligt de våde
naturtyper i forbindelse med eventuel indvinding under
grundvandsspejlet.

Spredningskorridorer

X

Det foreslåede graveområde ligger ikke i et område udpeget
som økologisk forbindelse i Gribskov kommunes
kommuneplan//ref. 1//. Råstofindvinding vurderes ikke at ville
forringe arters spredningsmuligheder sammenlignet med den
nuværende arealanvendelse.

Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

X

Der er en lille sø, beskyttet efter § 3 i NBL indenfor forslaget til
nyt graveområde. Herudover er der en række søer og
hedearealer indenfor en afstand af ml 60 og 170 m fra forslaget
til nyt graveområde.
Uanset om søen omfattes af en udpegning som graveområde,
vil der ikke kunne gives tilladelse til råstofindvinding på de
beskyttede arealer uden, at der meddeles dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3. Endvidere vil der i forbindelse med
meddelelse af en tilladelse op til beskyttede naturtyper skulle
foretages en vurdering af, om aktiviteten kan medføre en
tilstandsændring, f.eks. på grund af ændret vandtilførsel.
For tørre naturtyper vurderes aktiv råstofindvinding i nærheden
ikke at ville påvirke tilstanden af naturtyperne. Arealer, hvor der
har været råstofindvinding er som oftest næringsfattige, hvilket
giver mulighed for, at de tørre § 3 naturtyper kan sprede sig
yderligere i forhold til i dag og arterne dermed opnå større
robusthed. For de tørre naturtyper som hede kan indvindingen
således være en fordel på sigt.
For de våde naturtyper skal forholdene imidlertid vurderes
nærmere, da råstofindvinding kan medføre væsentlige
ændringer i afstrømningsforholdene, som kan påvirke
vandtilførslen til søer, moser og tidvis våde enge.

x
Planteliv

X

Dyreliv

X

Arealerne er i dag primært dyrkede marker, og
der findes ikke registreringer af særligt værdifuld botanik.
Hensyn til eventuelle senere registreringer eller fund vurderes
at kunne varetages i forbindelse med meddelelse af en
råstoftilladelse.
Det foreslåede graveområde fremstår i dag primært som
landbrugsareal, og der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv
tilknyttet disse arealer, som kan blive påvirket af udlæg af
graveområde.
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Sjældne, udryddelsestruede
Dele af det el. fredede dyr,
planter el. naturtyper
Grønne områder

x

Skov
Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

X

x

x

Bemærkninger

Påvirkningen af eventuelle senere registreringer af levesteder
for bilag IV-arter vil indgå i sagsbehandlingen af de enkelte
råstoftilladelser.
Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede el. fredede
dyr, planter el. naturtyper på arealet. Se i øvrigt ovenfor.
Der er ikke særlige rekreative eller naturmæssige værdier
knyttet til selve det foreslåede areal.
Der er ikke skov på det foreslåede areal
Det foreslåede graveområde ligger indenfor et område udpeget
som bevaringsværdigt landskab - egn nr. 5. Esrum og indenfor
den landskabelig egn Ådalen udpeget i kommuneplanen.
Arealet er desuden beliggende i et område, der er udpeget som
værdifuldt kulturmiljø.
Egnen beskrives i kommuneplanen som et af kommunens større
uforstyrrede landskaber, med vide udsigter.
Området er dannet som en smeltevandsfloddal og litorinafjord.
Omkring ådalen er der mod øst og vest bakket
morænelandskab, åsdannelse og dødislandskab.
Selve ådalen udgøres i dag af et stort, deltaagtigt vådområde i
form af moser og enge langs et net af vandløb, der overordnet
er orienteret nord-syd mellem Esrum Sø og Kattegatkysten.
Vådområderne omgiver to større og flere mindre plateauer med
åbne marker og omkranses tillige af tilsvarende agerland med
landsbyer. Nordøst for Villingerød landsby ligger hedeområdet
Rusland.
Ved Pandehave Å rejser de tidligere kystskrænter sig markant
mod vest og sydøst og afgrænser området. Det meste af
litorinafladen er omfattet af Rusland-fredningen.
Den nordvestlige del af området Ådalen har i oldtiden ligget
som en moræneø omgivet af Søborg Fjord og Esrum Fjord. Ved
Hesbjerg, der udgør morænebakkens højdepunkt (50m) ligger
en koncentration af fortidsminder. I baglandet ligger Firhøj med
endnu et gravfelt, hvorfra der er udsigt over Esrum Ådal til
Kattegat og Kullen. Dertil findes adskillige fritliggende
højdepunkter inde i området på såvel det nordlige som det
sydlige plateau; bl.a. Grønhøj beliggende i Rusland. Ved Firhøj
ligger desuden moseområdet Hulsø, der muligvis har været
lokaliseringsfaktor for et middelalderligt voldsted.
For denne egn er der lagt vægt på, at terrænformerne skal
bibeholdes med de eksisterende kontraster. De mange
kulturhistoriske elementer skal sikres en fortsat sammenhæng
med de landskabelige og geologiske forhold, der har været
forudsætningen for kulturhistorien.
Forhold vedr. efterbehandling vil blive varetaget i en evt.
råstofindvindingstilladelse. Det vurderes ikke at være muligt at
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Geologiske værdier
Jordforurening

X

Risiko for forurening

x

Jordhåndtering/flytning

x

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

Bemærkninger

tilrettelægge en efterbehandling, som sikrer de landskabelige
værdier. Det er derfor regionens vurdering, at det på det
foreliggende grundlag kan konkluderes, at der ikke kan
etableres en råstofgrav det pågældende sted, der er således
heller ikke grundlag for at udlægge et graveområde som
foreslået. Forholdet skal ikke vurderes yderligere.
Der er ikke udpeget lokaliteter med geologiske interesser
indenfor det foreslåede graveområde.
Der er ikke kortlagte jordforureninger i eller i umiddelbar
nærhed af området.
Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko.
Såfremt brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der fra arealet ikke være risiko for
forurening. Håndtering af brændstof m.v. reguleres i en
råstofindvindingstilladelse.
Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmene volde og benyttes i efterbehandlingen.
Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre
ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke
nærliggende våde naturtyper eller vandløb.
Udlæg af graveområdet skal miljøvurderes med henblik på at
afklare risikoen for at påvirke våde naturtyper/vandløb, se
ovenfor

x
Udledning af spildevand

x

Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.

Grundvandsforhold/drikkevan
d

x

Det foreslåede graveområde er beliggende i et område med
særlige drikkevandsinteresser (OSD), som dækker størstedelen
af Sjælland. Området er desuden et nitratfølsomt
indvindingsområde og indvindingsområdet til Villingebæk og
Rævebakken Vandværker.
Der er ikke registreret markvandingsboringer eller private
vandindvindingsboringer i nærheden af det foreslåede område.
Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet sandsynligvis indebærer en ringe risiko for at
påvirke grundvandskvaliteten eller -kvantiteten væsentligt //ref.
2//
Bortgravning af jordlag over grundvandet nedsætter imidlertid
muligheden for, at jorden binder de stoffer, som siver gennem
den umættede zone til grundvandet. Grundvandsmagasinet
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes
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Bemærkninger

under råstofgraven efterlades således mere sårbart for
nedsivende stoffer. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen stiller
Region Hovedstaden som standard vilkår om forbud mod
anvendelse af gødningsstoffer og pesticider inden for
indvindingsområdet også efter endt gravning.
Indvinding under grundvandsspejl kan medføre en midlertidig
sænkning af grundvandsstanden i omkringliggende vådområder
eller vandløb, såfremt sådanne områder tilføres vand fra samme
grundvandsmagasin, som der graves i. Undersøgelser har vist, at
en evt. sænkning af grundvandsspejl typisk ikke vil overstige
årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles få 100
m fra gravesøen. Men med henblik på en konkret vurdering af
risikoen for at påvirke grundvandsressourcen i det foreslåede
graveområde skal der udtages jord- og vandprøver til brug for
analyse af en række fysiske og kemiske data, der vil indgå i en
miljøvurdering af forholdet, inden der vil kunne gives tilladelse
til råstofindvinding under grundvandsspejlet.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening af
grundvandet. I en råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet
vilkår vedr. indretning og drift, således at indvinding ikke
medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og
nærliggende recipienter.

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

x

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området. I
en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som
standard vilkår om indretning og drift af råstofgraven, der skal
sikre, at støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.
Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget
mængde tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget
emission. I råstoftilladelserne kan der stilles vilkår om etablering
af støvdæmpende foranstaltninger inden lastbilerne forlader
råstofgraven.
Påvirkningen vurderes at være meget lokal, og da transporten
primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen af
mennesker at være meget begrænset og ikke væsentlig.
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Bemærkninger

Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på
lokalt niveau.
x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med
råstofindvinding vil muligvis kunne påvirke de nærmeste
beboere i Villingerød, de små bebyggelser ved Petersborg og
Villingerød kirke samt de spredte boliger i det åbne land, som
ligger tæt på graveområdet.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt. Endvidere er der
standardvilkår vedr. afstand beboelser. Afstandskravet kan
tilpasse i en konkret sag, hvis råstofmyndigheden finder det
nødvendigt.

Trafik
Trafikafvikling/belastning

X

infrastruktur

x

Klimatiske faktorer
CO2-udledning

x

Udkørsel fra det foreslåede graveområde vil som udgangspunkt
ske på Petersborgvej, der er en mindre grusvej. Det anses dog
for sandsynligt, at der kan etableres vejadgang ud til
Villingerødvej. Transporten af råstoffer vil foregå gennem
landsbyen Villingerød, men herudover vil transporten foregå ad
almindelige landeveje ud til det overordnede vejnet uden
påvirkning af anden tættere bebyggelse. Forholdet anses ikke at
være en væsentlig påvirkning og vurderes derfor ikke yderligere.
Der er registeret en række ledningsejere inden for arealet. Det
antages som udgangspunkt, at ledningsinteresser kan håndteres
i forbindelse med meddelelse af en tilladelse til
råstofindvinding. Dog inddrages ledningsejerne i forbindelse
med udpegningen med henblik på at opnå sikkerhed for, at der
ikke er konflikter, som gør indvinding urentabel.
Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har
størst betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af
råstoffer vil indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor
den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre

x

Råstofindvinding i kombination med ændret nedbørsmønster
vurderes ikke at ville medføre nogen negativ påvirkning af
nærområdet.

11

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller
bevaringsværdige bygninger
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Bemærkninger

I forbindelse med klimaforandringerne forventes det, at der
også vil ske en gradvis stigning af grundvandsstanden. Der
forventes ikke væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af
de omkringliggende områder som konsekvens heraf.
x

Forslaget ligger meget tæt på Tegners Museum, der er
grundlagt 1916.
Forslaget ses at være uforeneligt med de kulturhistoriske
interesser, forholdet kræver ikke yderligere vurdering, da der
ikke ses at kunne etableres afværgeforanstaltninger, der kan
afbøde den negative påvirkning af de kulturhistoriske interesser.

Fredede områder

x

Nationalparker

x

Beskyttede diger

x

Fortidsminder

x

Kirker og omgivelser

Området ligger tæt ved arealer omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af den 28. oktober 1992 om
fredning af arealer langs Pandehave å. Fredningen har til formål
at bevare og forbedre områdets biologiske og landskabelige
værdier og at bevare dets kulturhistoriske indhold.
Fredningen har endvidere til formål at regulere offentlighedens
adgang til området.
Området ligger tæt ved arealer, der er del af Nationalpark
Kongernes Nordsjælland.
Der er registreret et beskyttet dige i den østligste del af
området. Det vurderes at være muligt at tilrettelægge
indvinding i området på en måde, der sikrer bevarelse af diget.
Der er en enkelt overpløjet rundhøj på arealet. Museum
Nordsjælland, har udtalt, at arealets topografi består af en
større flad forhøjning. Netop på forhøjningerne ses ofte
bopladser fra store dele af oldtiden, og, i heldige tilfælde, deres
gravpladser. På baggrund af fundene indenfor arealet og i det
umiddelbare nærområde, samt arealets topografi, må det anses
for sandsynligt, at der vil være fund fra tidligere tider på arealet,
såkaldte skjulte fortidsminder, som er beskyttede af
Museumslovens Kap 8, §27.
Råstofmyndigheden kan som forudsætning for graveområdets
udpegning fastlægge, at der skal foretages henvendelse til det
lokale museum i forbindelse med meddelelse af en
gravetilladelse med henblik. på at undersøge, om der skal stilles
krav om forundersøgelser til at afdække eventuelle yderligere
fund i jorden.
Villingerød Kirke ligger i en afstand af ca. 350 m fra det
foreslåede område. Der er ikke udpeget særlige kirkeomgivelser
i kommuneplanen.

Ressourcer og affald
Arealforbrug

x

Forslaget til graveområde dækker ca. 19,5 ha landbrugsjord.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.
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Bemærkninger

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og interne køreveje. Forbruget er generelt ikke større end
nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

X

Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og
evt. muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornyelig
ressource.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

X

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard
i en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer.

Affald, genanvendelse

X

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med
meddelelse af en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer,
mens bortskaffelse reguleres efter de kommunale regulativer.

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

X

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse
med råstofindvinding.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent, se under landskab. Påvirkningen kan i et vist
omfang afbødes ved efterbehandling.

Kystnærhedszone

X

Området ligger i kystnærhedszonen, som er de nærmeste 3 km
til vandet. Planlovens bestemmelser om kystnærhedszonen
sigter mod at hindre øget bebyggelse. Råstofindvinding er
således i sin karakter ikke i strid med planlovens bestemmelser.

Lys og/eller refleksioner

x

Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i
forbindelse med råstofindvinding.

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

x

De ejendomme, der omfattes af en udpegning til graveområde
kan forventes at stige i værdi. De omkringliggende
beboelsesejendomme kan derimod forventes at falde i værdi i
perioden fra arealet er udlagt og til råstofindvindingen er
afsluttet. Herefter vil ejendommene sandsynligvis stige i værdi
igen. Forholdet vurderes ikke yderligere.

Påvirkning af erhvervsliv

x

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften. Der vil derfor ske en
ændring i erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til
erhvervsmæssig råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding
tinglyses der som standard et varigt vilkår, om at der ikke må
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Forhold, der ikke vurderes
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Bemærkninger

gødskes og bruges sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelse
som landbrugsjord vil derfor påvirkes varigt.
x

Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form
af byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.

Ref. 1 Gribskov Kommunes kommuneplan 2013 - 25. https://gribskov.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/
Ref. 2 Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding
under grundvandsspejlet. Rapport, fase 2. COWI, oktober 2014.
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Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet ved forslag
til graveområde ved Græse Bakkeby i Frederikssund
Kommune
Dette notat indeholder en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for
forslag til et nyt graveområde ved Græse Bakkeby i forbindelse med Råstofplan
2020 (se figur 1). Gennemgangen udføres i forbindelse med miljøvurdering af
Råstofplan 2020, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter 1.
Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de
undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis
det nye område optages i Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og
at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på
undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse
miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte
afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan
arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse
forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)
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Figur 1
Forslag til nyt graveområde
ved Græse Bakkeby,
Frederikssund Kommune.
(Geodatastyrelsen, kort25,
WMS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde

Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
modtaget et forslag om udpegning af et nyt graveområde for sand, sten og
grus ved Græse Bakkeby (se figur 1) i Frederikssund Kommune. Området ligger
på begge sider af Græse Bygade øst for en rundkørsel, som giver adgang til
Frederikssundsvej. Græse Bakkeby ligger ca. 150 meter nordvest for området,
og mod nordøst ligger Græse også ca. 150 meter fra området.
Nord for området ligger der en frugtplantage og en hestepension, og ellers er
omgivelserne præget af dyrket landbrug. Mod sydvest ligger engarealet
Enghave.
Den del af det foreslåede område der ligger syd for Græse Bygade ligger i
Skovbakken, som er en meget markant bakke i landskabet.
Området har tidligere været udlagt som graveområde tilbage i
Hovedstadsrådets Råstofindvindingsplan 1985 med betegnelsen
”Råstofforekomst – usikker”.
Størstedelen af ressourcen forventes at findes i Skovbakken. Arealet nord for
Græse Bygade er ca. 2 ha (nuværende græsningsmark), og ressourcen her
vurderes umiddelbart at være begrænset.
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1. Figurerne 3
og 4 viser de arealinteresser i det foreslåede graveområde, der er blevet
vurderet ud fra.
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Matr. nr.

Bemærkning

6c, 6æ, 15g, 32a Græse By,
Græse

6æ fremstår som mark-arealer
15g og 32a benyttes som hestefolde
6c er beboelse
Tabel 1. Oplysninger om forslag til graveområde ved Græse Bakkeby.

Beskrivelse af råstofressourcen
DEN RÅSTOFGEOLOGISKE GENNEMGANG MANGLER
Resultat efter gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet
Gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet er beskrevet i bilag 1.
Gennemgangen viser, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan
2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende
grundvand/drikkevand og kulturhistoriske værdier. Forholdene kræver
yderligere vurdering.
Det er Region Hovedstadens vurdering, at arealet ikke kan indgå som nyt
graveområde i forslag til Råstofplan 2020, idet det er tydeligt, at der vil ske
væsentlig påvirkning den landskabelige værdi samt arkitektonisk og
landskabeligt udtryk, som der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger imod.

Figur 2
Forslag til nyt graveområde ved
Græse Bakkeby. Oversigtskort
med luftfoto og matrikelgrænser (Geodatastyrelsen,
ortofoto 2014, WMS-tjeneste)
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Bilag 6 - Side -4 af 11
Figur 3
Bevaringsværdige landskaber
og værdifuldt kulturmiljø fra
Frederikssunds kommuneplan
(Geodatastyrelsen,
skærmkort, WMS-tjeneste)

Figur 4
Lavbundsarealer fra
Frederikssunds kommuneplan
og beskyttede naturtyper
(Geodatastyrelsen,
skærmkort, WMS-tjeneste)
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Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet

BILAG 1

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Gennemgang af om udpegning af forslag til graveområde Græse Bakkeby i Frederikssund kommune forventes at få en så
væsentlig indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.
Bemærkninger

Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning

x

Se under Støj.

Sundhedstilstand

x

Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og
støj fra Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne
medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den
aktuelle situation men påvirkningen vurderes ikke at blive
væsentlig.
I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte
grænseværdier.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser

x

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

x

Der går en rekreativ sti langs vest- og sydsiden af matr. 6æ,
Græse By, Græse.
En eventuel råstofindvinding vil ikke forhindre brugen af stien.
Endvidere er råstofindvinding en midlertidig aktivitet og vil ikke
være en hindring for en fremtidig udnyttelse af arealet til
rekreative formål.

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede
marker, det bliver der heller ikke såfremt der etableres en
råstofgrav. Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for
befolkningen.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder i form af støj og støv fra drift og transport (se under
støj og trafik).

x

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 120,
og fuglebeskyttelsesområde nr. 105, Roskilde Fjord, som ligger
ca. 1 km fra det foreslåede graveområde. Udpegningsgrundlaget
udgøres af følgende naturtyper og levesteder: sandbanke, bugt,
strandeng, tørt kalksandsoverdrev, kalkoverdrev, hængesæk og
rigkær, bl.a. som levested for mygblomst, eremit og ynglefugle
som klyde, fjordterne, havterne og sortspætte samt trækfulge
som f.eks. sangsvane og havørn.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 6 - Side -6 af 11
Bemærkninger

På grund af afstanden og karakteren af den potentielle
råstofindvinding vurderes udlæg af graveområdet ikke at ville
påvirke de arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget
for området.
Spredningskorridorer

x

Det foreslåede graveområde ligger ikke i et område udpeget
som økologisk forbindelse, og de omkringliggende
landskabselementer (diger m.m.), som kan fungere som
spredningskorridorer, vurderes ikke at ville blive negativt
påvirket af en eventuel råstofindvinding.
Råstofindvinding vurderes ikke at ville forringe arters
spredningsmuligheder sammenlignet med den nuværende
arealanvendelse.

Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

x

Der ligger ikke § 3 beskyttede områder inden for eller i
umiddelbar nærhed af det foreslåede graveområde.
Vest/sydvest for området på den modsatte side af
Frederikssundsvej ligger det større sammenhængende
naturområde Enghave, som består af beskyttet mose og eng (se
Figur 4).
Råstofindvinding på de foreslåede arealer forventes ikke at ville
medføre en væsentlig ændret påvirkning af de beskyttede
naturtyper i nærområdet.

Planteliv

x

Arealerne er i dag dyrkede marker og græsningsarealer, og der
findes ikke registreringer af særligt værdifuld botanik. Hensyn til
eventuelle senere registreringer eller fund vurderes at kunne
varetages i forbindelse med meddelelse af en råstoftilladelse.

Dyreliv

x

Det foreslåede graveområde fremstår i dag primært som
landbrugsareal, og der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv
tilknyttet disse arealer, som kan blive påvirket af udlæg af et
graveområde.

Sjældne, udryddelsestruede
Dele af det el. fredede dyr,
planter el. naturtyper

x

Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede el. fredede
dyr, planter el. naturtyper på arealet. Se i øvrigt ovenstående
punkter.

Grønne områder

x

Arealerne er i dag dyrkede marker og græsningsarealer, hvilket
ikke defineres som grønne områder.

Skov

x

Området er i kommuneplanen udlagt som skovrejsning uønsket.

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

x

Det foreslåede graveområde ligger i et område, der er udpeget
som bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen 2017 (se
Figur 4).
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 6 - Side -7 af 11
Bemærkninger

I kommunens landskabskarakteranalyse vurderes arealerne som
særligt sårbare, og kommuneplanens landskabsstrategi udpeger
Skovbakken som særligt oplevelsesrigt og sårbart område, som
derfor skal beskyttes.
Det vurderes, at råstofindvinding i Skovbakken som foreslået vil
have væsentlig indvirkning på den landskabelige værdi, og det
vurderes ikke at være muligt at iværksætte tiltag, som kan
afbøde påvirkningen.
Arealet er ikke udlagt som geologisk interesseområde.

Geologiske værdier

x

Jordforurening

x

Der er ikke kortlagte jordforureninger i eller i umiddelbar
nærhed af området.

Risiko for forurening

x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko.
Såfremt brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der fra arealet ikke være risiko for
forurening. Håndtering af brændstof m.v. reguleres i en
råstofindvindingstilladelse.

Jordhåndtering/flytning

x

Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmene volde og benyttes i efterbehandlingen.

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

x

Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre
ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke
nærliggende våde naturtyper eller vandløb.
Det nærmeste vådområde er Enghave. På grund af
Frederikssundvejen, som ligger imellem Enghave og det
foreslåede graveområde, vurderes der ikke at være
overfladeafstrømning fra det foreslåede område til Enghave,
hvorfor vandtilførslen må ske via grundvandsmagasinet.
Det vurderes således ikke, at råstofindvinding i det pågældende
område vil have væsentlig indvirkning på overfladevandet og
påvirkningen af vandløb og vådområder.

Udledning af spildevand
Grundvandsforhold/drikkevan
d

x
x

Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.
Boringer omkring området indikerer, at grundvandet kun står få
meter under terræn på arealerne nord for Græse Bygade.
Dermed forventes forekomsten at strække sig ned under
grundvandsspejlet.
Størstedelen af det foreslåede graveområde er beliggende
inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 6 - Side -8 af 11
Bemærkninger

Indvinding under grundvandsspejl kan medføre en midlertidig
sænkning af grundvandsstanden i omkringliggende vådområder
eller vandløb, såfremt sådanne områder tilføres vand fra samme
grundvandsmagasin, som der graves i. Undersøgelser har vist, at
en evt. sænkning af grundvandsspejl typisk ikke vil overstige
årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles få 100
m fra gravesøen.
Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet sandsynligvis indebærer en ringe risiko for at
påvirke grundvandskvaliteten eller -kvantiteten væsentligt
(Konsekvenser for grundvandskvaliteten vedråstofindvinding
under grundvandsspejlet ). Men med henblik på en konkret
vurdering af risikoen for at påvirke grundvandsressourcen i det
foreslåede graveområde har regionen fået udtaget jord- og
vandprøver til brug for analyse af en række fysiske og kemiske
data, der vil indgå i en miljøvurdering af forholdet.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening af
grundvandet. I en råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet
vilkår vedr. indretning og drift, således at indvinding ikke
medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og
nærliggende recipienter.

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

Forholdet bør medtages i en miljøvurdering med henblik på at
afklare, at råstofindvinding kan udføres uden at påvirke
grundvandet og de nærliggende vådområder.
x

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området.
I en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som
standard vilkår om indretning og drift af råstofgraven, der skal
sikre, at støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.
Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget
mængde tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget
emission. I råstoftilladelserne kan der stilles vilkår om etablering
af støvdæmpende foranstaltninger inden lastbilerne forlader
råstofgraven.
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Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 6 - Side -9 af 11
Bemærkninger

Påvirkningen vurderes at være meget lokal, og da transporten
primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen af
mennesker at være meget begrænset og ikke væsentlig.

Støj og vibrationer
Støj og vibrationer

Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på
lokalt niveau.
x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med
råstofindvinding vil muligvis kunne påvirke de nærmeste
beboere, som ligger op til graveområdet.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
indvindingstilladelse. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt. Endvidere er der
standardvilkår vedr. afstand beboelser. Afstandskravet kan
tilpasse i en konkret sag, hvis råstofmyndigheden finder det
nødvendigt.

Trafik/infrastruktur
Trafikafvikling/belastning

x

Infrastruktur

x

Klimatiske faktorer
CO2-udledning

x

Forslaget ligger tæt på Frederikssundsvejen (rute 211), hvorfra
lastbilerne kan køre af det overordnede vejnet. Det vurderes
derfor at trafikafviklingen kan ske uden væsentlige negative
påvirkninger.
I det nordvestlige hjørne af det foreslåede område står der en
højspændingsmast. I en evt. råstoftilladelse vil der blive stillet
vilkår om afstandskrav og krav til skrænthældningen til
højspændingsmasten.
Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har
størst betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af
råstoffer vil indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor
den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre
Vandstandsændringer

Kulturarv

x

Råstofindvinding i kombination med ændret nedbørsmønster
vurderes ikke at ville medføre nogen negativ påvirkning af
nærområdet.
I forbindelse med klimaforandringerne forventes det, at der
også vil ske en gradvis stigning af grundvandsstanden. Der
forventes ikke væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af
de omkringliggende områder som konsekvens heraf.
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eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 6 - Side -10 af 11

x

Bemærkninger

Forslaget ligger indenfor et område der er udpeget som
værdifuldt kulturmiljø i kommuneplanen. Det fremgår af
kommuneplanen, at området skal beskyttes mod byggeri, anlæg
og ændringer i arealanvendelsen, som kan svække karakteren
og de visuelle oplevelsesmuligheder.
Det skal undersøges nærmere i miljøvurderingen, om indvinding
og efterbehandling kan tilrettelægges, så de hensyn, som ligger
til grund for udpegningen som værdifuldt kulturmiljø fortsat kan
understøttes.

Fredede områder
Nationalparker
Beskyttede diger

x
x

Fortidsminder
Kirker og omgivelser
Ressourcer og affald
Arealforbrug

x

x
x

Der er ikke fredede områder i umiddelbar nærhed af det
foreslåede graveområde
Området syd for Græse Bygade afgrænses mod nord og øst af et
beskyttet dige. En eventuel råstofindvinding kan tilrettelægges,
således at det ikke udgør en risiko for skade på det beskyttede
dige.
Der er ikke kendskab til fortidsminder inden for det foreslåede
graveområde.
-

x

Forslaget til graveområde dækker ca. 8 ha landbrugsjord.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og interne køreveje. Forbruget er generelt ikke større end
nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og
evt. muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornyelig
ressource.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard
i en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer.

Affald, genanvendelse

x

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med
meddelelse af en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer,
mens bortskaffelse reguleres efter de kommunale regulativer.

Visuel effekt

10

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019
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eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 6 - Side -11 af 11

Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

x

Kystnærhedszone

x

Lys og/eller refleksioner
Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

Bemærkninger

Skovbakken er en signaturbakke i området, som fungerer som
et rumdannende element og et betydeligt pejlepunkt i
landskabet.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent, se under landskab.
Det vurderes at råstofgravning i bakken vil have væsentlig
påvirkning på områdets arkitektoniske og landskabelige udtryk,
og det vurderes ikke at være muligt at iværksætte tiltag, som
kan afbøde påvirkningen.
Området ligger i kystnærhedszonen, som er de nærmeste 3 km
til vandet. Planlovens bestemmelser om kystnærhedszonen
sigter mod at hindre øget bebyggelse. Råstofindvinding er
således i sin karakter ikke i strid med planlovens bestemmelser.

x
x

De/den ejendom, der omfattes af en udpegning til
graveområdet kan forventes at stige i værdi. De
omkringliggende beboelsesejendomme kan derimod forventes
at falde i værdi i perioden fra arealet er udlagt til graveområde
og til indvindingen er afsluttet. Herefter vil ejendommene
sandsynligvis stige i værdi igen. Forholdet vurderes ikke
yderligere.

Påvirkning af erhvervsliv

x

Materielle goder

x

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften, og vil muligvis tages
permanent ud af drift. Der vil derfor ske en ændring i
erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til erhvervsmæssig
råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding tinglyses der som
standard et varigt vilkår, om at der ikke må gødskes og bruges
sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelsesmuligheder som
konventionelt drevet landbrugsjord vil derfor påvirkes derfor
varigt.
Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form
af byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.

Ref. 1. Frederikssund Kommuneplan 2017. Digital plan:
http://kommuneplan.frederikssund.dk/
Ref. 2. Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten
ved råstofindvinding under grundvandsspejlet, rapport fase 2, november 2014
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Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
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eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 7 - Side -1 af 11
Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet ved forslag
til graveområde Grønlien i Frederikssund Kommune
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag til
et nyt graveområde Grønlien i Frederikssund Kommune (se figur 1) vil
indebære væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre.
I bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til et
nyt graveområde (se figur 1). Gennemgangen foretages som en del af
miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter 1 til opfyldelse af § 12.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og
at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på
undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse
miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte
afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan
arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse
forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

1 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)

1

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 7 - Side -2 af 11
Figur 1
Forslag til nyt graveområde
ved Grønlien Skov,
Frederikssund Kommune.
(Geodatastyrelsen, kort25
WMS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde

Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
modtaget et forslag om udpegning af et nyt graveområde for sand og grus ved
Grønlien Skov (se figur 1) i Frederikssund Kommune.
Graveområde Grønlien ligger på et relativt plant plateau ca. 0,5 km vest for
Frederikssund og har et areal på ca. 27 ha. Forslaget ligger imellem

Frederikssundsvej og et ca. 53 ha privat skov i et område, hvor der er ganske få
beboelsesejendomme tæt på.
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1. Figurerne 3
og 4 viser udvalgte arealinteresser i/omkring det foreslåede graveområde, som
undersøges nærmere i miljøvurderingen.
Matr. nr.

Bemærkning

2b, 2m, 1g, 1i og 1r Bonderup,
Frederikssund Jorder

Dyrket landbrug

Tabel 1. Oplysninger om forslag til graveområde ved Grønlien.

Beskrivelse af råstofressourcen
Hovedstadsrådet har udført kortlægning i området i 1990-1991. I 2019 har

regionen udført yderligere en råstofboring til 25 meters dybde med udtagelse af
prøver til kornstørrelsesanalyse. Derudover forekommer der en række forholdsvis
dybe boringer rundt om graveområdet samt én MEP-linje i den vestlige del af
graveområdet og en række Wenner-profiler af ældre dato i den sydøstlige del.
På baggrund af boredata og MEP-data, kan det dokumenteres, at der er en
overfladenær (<12 m) råstofforekomst i form af sand i det foreslåede graveområde
Grønlien. Sandforekomsten vurderes at ligge jævnt fordelt i graveområdet og særdeles
overfladenært under ca. 2 meter muld/overjord/moræneler.
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Forekomsten kan anvendes til fyldsand direkte og til bundsikring type I/II ved
opblanding med andre materialer.
Volumen er råstofressourcen i forslag til graveområde Grønlien er estimeret til 3,25
mio. m3. Volumenberegningen er baseret på den antagelse, at råstofforekomsten
udgør en kube, hvor top er terræn, bund er kalk (oftest) og sider er afgrænsning af
graveområde. Efterfølgende trækkes volumener fra, som ikke er råstoffer (overjord,
skrænter/afstandskrav og lerlag).

Resultat af gennemgangen
Gennemgangen er vist på bilag 1. Gennemgangen viser, at udpegning af
området ved Grønlien Skov som graveområde i Råstofplan 2020 forventes
have væsentlig indvirkning på miljøet mht. arealinteresser vedr.
Frederikssundsvej samt planlagte anlæg til etablering af
Frederikssundsmotorvejen. Regionen har endvidere vurderet, at evt.
udpegning af graveområdet vil være med forudsætning om, at det lokale
museum kan stille krav om en arkæologisk forundersøgelse, inden der kan
graves.
Figur 2
Oversigtskort. Forslag til nyt
graveområde, matrikelkort.
Geodatastyrelsen).
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Figur 3
Vejdirektoratets arealinteresse
vedr. statsvej op til og inden
for nyt forslag til graveområde
(Geodatastyrelsen, kort25,
WMS-tjeneste).

Figur 4
Bortgravet dige. Lave
målebordsblade, beskyttet
dige, (Geodatastyrelsen, WMStjeneste).
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BILAG 1

Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet

Sundhedstilstand

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Gennemgang af om udpegning af forslag til graveområde Grønlien i Frederikssund Kommune forventes ikke at få en så væsentlig
indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.
Bemærkninger

x

Se under Støj.

x

Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og støj
fra Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne medføre
øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den aktuelle situation
men påvirkningen vurderes ikke at blive væsentlig.
I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte grænseværdier.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative interesser

x

x

Området er ikke udpeget til rekreative interesser i
kommuneplanen (ref. 1). Råstofindvinding vil ikke være en hindring
for en evt. fremtidig udnyttelse af arealet til rekreative aktiviteter.

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede marker,
det bliver der heller ikke såfremt der etableres en råstofgrav. Der
vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for befolkningen.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder støj og støv fra drift og transport (se under
sundhedstilstand, støj og trafik).

x

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. Roskilde
Fjord (indeholder Habitatområde H120 og H199 samt
Fuglebeskyttelsesområde F105 og F107). Området ligger ca. 3 km
vest for foreslåede graveområde. Udpegningsgrundlaget udgøres
af naturtyper og fugle, som hovedsageligt knytter sig til fjorden og
vådområder omkring fjorden.
På grund af afstanden vurderes udpegning af graveområdet og evt.
råstofindvinding ikke at ville påvirke de arter og naturtyper, der
udgør udpegningsgrundlaget.

Spredningskorridorer

x

Det foreslåede graveområde ligger ikke i et område udpeget som
spredningskorridor. Råstofindvinding vurderes ikke at ville forringe
arters spredningsmuligheder sammenlignet med den nuværende
arealanvendelse.

Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

x

Der er ikke registreret beskyttede naturtyper inden for eller
umiddelbart op til det foreslåede graveområde.

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

5

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Planteliv

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 7 - Side -6 af 11
Bemærkninger

x

Arealerne er i dag primært dyrkede marker, og der findes ikke
registreringer af særligt værdifuld botanik. Hensyn til eventuelle
senere registreringer eller fund vurderes at kunne varetages i
forbindelse med meddelelse af en råstofindvindingstilladelse.

Dyreliv

x

Det foreslåede graveområde fremstår i dag som landbrugsareal, og
der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv tilknyttet, som kan
blive påvirket af udlæg af graveområde.
Påvirkningen af eventuelle senere registreringer af levesteder for
bilag IV-arter vil indgå i sagsbehandlingen af de enkelte
råstoftilladelser.

Sjældne, udryddelsestruede
Dele af det el. fredede dyr,
planter el. naturtyper
Grønne områder

x

Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr,
planter eller naturtyper på arealet. Se i øvrigt ovenfor.

x

Se nedenfor under skov.

Skov

x

Området er udpeget til skovrejsning i Frederikssund Kommuneplan
2017 (ref. 1). Endvidere grænser området op til et areal på ca. 53
ha, som allerede er tilplantet med fredskov (Grønlien Skov).
Fredskovsarealet ses første gang tydeligt på luftfoto i 2004. Det er
således relativt nyt, og på baggrund af dette samt besigtigelse
vurderes det ikke at have udviklet sig til at indeholde særligt
værdifulde naturtyper eller biodiversitet.
Råstofindvinding vil ikke være en hindring for evt. fremtidig
skovrejsning på arealet. Det vurderes, at der kan udlægges et
graveområde op til det eksisterende fredsskovsareal, og at der kan
gives tilladelse til råstofindvinding uden at dette er i strid med
gældende beskyttelsesbestemmelser for fredskov.

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

x

Det foreslåede graveområde ligger ikke i et område, der er
udpeget som landskabeligt værdifuldt i kommuneplanen (ref. 1).
Råstofindvinding vil som udgangspunkt ændre landskabet. Der kan
i en vis udstrækning tages højde for dette i efterbehandlingen.
Forhold vedr. efterbehandling vil blive varetaget i en evt.
råstofindvindingstilladelse. Umiddelbart vurderes det at være
muligt at tilrettelægge en efterbehandling, som sikrer hensyn til
omgivelserne.

Geologiske værdier

x

Der er ikke udpeget geologiske interesser i området.

Jordforurening

x

Der er ikke kortlagte jordforureninger i eller i umiddelbar nærhed
af området.

Risiko for forurening

x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko. Såfremt brændstof o. lign. opbevares i
overensstemmelse med gældende regler, vil der fra arealet ikke
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Jordhåndtering/flytning

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes
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Bemærkninger

være risiko for forurening. Håndtering af brændstof m.v. reguleres
i en råstofindvindingstilladelse.
x

Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmende volde og benyttes i efterbehandlingen.

x

Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre
ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke nærliggende
våde naturtyper eller vandløb. På grund af afstand til sådanne våde
naturtyper og mellemliggende større veje vurderes
råstofindvinding i det foreslåede graveområde ikke at ville
medføre en væsentlig påvirkning af tilstrømningen i lokalområdet.

Udledning af spildevand

x

Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.

Grundvandsforhold/drikkevand

x

Det foreslåede gravområde ligger inden for en udpegning som
område for særlige drikkevandsinteresser (OSD), som dækker store
dele Sjælland. Der ligger en enkelt hustandsvandforsyning ca. 200
m fra området, dog på den modsatte side af Frederikssundsvej.
Vandindvindingsboringen er filtersat omkring 25 m under terræn.

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet ikke påvirker grundvandskvaliteten eller kvantiteten væsentligt (ref. 2). Undersøgelser i området har vist, at
der ikke forventes at være en råstofressource under grundvand.
Bortgravning af jordlag over grundvandet nedsætter imidlertid
muligheden for, at jorden binder de stoffer, som siver gennem den
umættede zone til grundvandet. Grundvandsmagasinet under
råstofgraven efterlades således mere sårbart for nedsivende
stoffer. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen stiller Region
Hovedstaden som standard vilkår om forbud mod anvendelse af
gødningsstoffer og pesticider inden for indvindingsområdet også
efter endt gravning.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med gældende
regler, vil der ikke være risiko for forurening af grundvandet. I en
råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet vilkår vedr. indretning
og drift, således at indvinding ikke medfører negative
konsekvenser for grundvandsressourcen og nærliggende
recipienter.
Luft
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Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

Støj og vibrationer
Støj og vibrationer

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes
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Bemærkninger

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i forbindelse
med gravning, sortering og transport fra området. I en eventuel
tilladelse til råstofindvinding stilles der som standard vilkår om
indretning og drift af råstofgraven således at støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner, og
forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.

x

Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget mængde
tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget emission.
Merpåvirkningen vurderes at være udelukkende lokal, og da
transporten primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen af
mennesker at være meget begrænset og ikke væsentlig.
Emissionen vurderes således ikke at have nogen betydning udover
på lokalt niveau.

x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med råstofindvinding
vil muligvis kunne påvirke beboere i en til to spredte boliger i det
åbne land, som ligger umiddelbart op til området. Dog skal det
tages med i betragtning, at disse beboelser allerede i dag må være
præget af trafikstøj fra Frederikssundsvej, og påvirkningen fra
råstofvindingen vurderes ikke at ville bidrage væsentligt til det
nuværende niveau.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt.
Det forventes, at indvindingen kan tilrettelægges, så den ikke
medfører væsentlige øgede støjpåvirkninger af omgivelserne i
forhold til den nuværende situation.

Trafik/infrastruktur
Trafikafvikling/belastning

x

x

Det foreslåede graveområde ligger lige op til en forholdsvis stor
kommunal vej, Ågade, og trafikken til/fra graveområdet vil kunne
afvikles direkte til denne vej. Der er mulighed for at anlægge en
udkørsel med gode oversigtsforhold og maksimalt 500 m til det
overordnede vejnet (Frederikssundsvej). Trafikken til/fra
graveområdet vil passere en til to beboelsesejendomme inden
Frederikssundsvej.
Det foreslåede graveområde overlapper delvist med en reservation
til anlæg af Frederikssundsmotorvejen, og der er planlagt for
tilkørselsramper på arealet. Det skal undersøges nærmere i
miljøvurderingen, om råstofindvinding kan udføres på en måde,
som ikke vanskeliggør de planlagte vejanlæg til
Frederikssundsmotorvejen.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes
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Bemærkninger

Infrastruktur

x

Der løber en transmissionsledning igennem det foreslåede
graveområde. Der fastsat lovbundne sikkerhedsregler i forbindelse
med udførelse af arbejde og gravearbejder i nærheden af
elektriske anlæg, herunder afstandskrav til forskellige typer
master.
Det vurderes, at overholdelse af de gældende regler vil kunne
håndteres i forbindelse med en tilladelse til råstofindvinding. Det
vil sandsynligvis betyde, at ressourcen ikke kan udnyttes fuldt ud
pga. afstandskrav til masterne.

Klimatiske faktorer
CO2-udledning

x

Råstofindvindingen kan medføre en stigning i CO2-udledningen på
lokalt niveau, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har størst
betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af råstoffer vil
indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre

x

Råstofindvinding i kombination med ændret nedbørsmønster
vurderes ikke at ville medføre nogen negativ påvirkning af
nærområdet.

Vandstandsændringer

x

Som følge af klimaforandringerne forventes det, at der vil ske en
gradvis stigning af grundvandsstanden. Der forventes ikke
væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af de
omkringliggende områder som konsekvens heraf.

x

Der er ikke udpeget kulturhistoriske værdier eller lignende inden
for eller umiddelbart op til det foreslåede graveområde.

x

Der er ikke fredede området inden for eller i umiddelbar nærhed
til det foreslåede graveområde.

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller bevaringsværdige
bygninger
Fredede områder
Nationalparker
Beskyttede diger

x

x

Der er ikke beskyttede diger inden for området. Der løber et dige
igennem den forholdsvis nyanlagte Grønlien Skov, som tidligere
har været landbrug, og på de høje målebordsblade fortsætter diget
ind over det foreslåede graveområde i skellet mellem matr.nr. 2m
og 2b Bonderup, Frederikssund Jorder. Diget vurderes imidlertid at
være gravet væk i dag. Diget kan identificeres på luftfoto i 1999,
men i 2006 vurderes det være helt væk.
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Bemærkninger

Da diget allerede er gravet væk, vurderes udpegning af
graveområdet ikke at ville medføre en øget påvirkning i forhold til
den nuværende situation.

Fortidsminder

Kirker og omgivelser
Ressourcer og affald
Arealforbrug

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes
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x

x

Der er ikke registreret beskyttede (eller ubeskyttede)
fortidsminder inden for det foreslåede graveområde, og der er ikke
identificeret sådanne ved besigtigelse af området. Roskilde
Museum har imidlertid oplyst til regionen, at der kan være
overpløjede gravhøje, samt at der også kan være fund fra den
nedlagte landsby Bonderup inden for området Museet har
anbefalet, at der udføres en arkæologisk forundersøgelse i inden
påbegyndelse af råstofindvinding.
Såfremt det foreslåede graveområde medtages i Råstofplan 2020,
vil regionen fastsætte en forudsætning om, at museet inddrages i
forbindelse med meddelelse af en råstoftilladelse med henblik på
arkæologisk forundersøgelse.
-

x

Forslaget til graveområde dækker ca. 27 ha landbrugsjord.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af oplag
og interne køreveje. Forbruget er generelt ikke større end nogle få
100 m3/år.
Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og evt.
muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornybar ressource,
som naturligt kun kan indvindes en gang.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard i
forbindelse med en tilladelse til indvinding af råstoffer.

Affald, genanvendelse

x

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med
meddelelse af en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer,
mens bortskaffelse reguleres efter de kommunale regulativer.

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

x

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse med
råstofindvinding. Ved etablering af en råstofgrav ændres det
landskabelige udtryk permanent, se under landskab.
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Lys og/eller refleksioner

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Kystnærhedszone

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 7 - Side -11 af 11

x

x

Bemærkninger

Området ligger i kystnærhedszonen, som er de nærmeste 3 km til
vandet. Planlovens bestemmelser om kystnærhedszonen sigter
mod at hindre øget bebyggelse. Råstofindvinding er således i sin
karakter ikke i strid med planlovens bestemmelser.
Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i forbindelse
med råstofindvinding.

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

x

De/den ejendom, der omfattes af en udpegning til graveområdet
kan forventes at stige i værdi. De omkringliggende
beboelsesejendomme kan derimod forventes at falde i værdi i
perioden fra arealet er udlagt til graveområde og til indvindingen
er afsluttet. Herefter vil ejendommene sandsynligvis stige i værdi
igen. Forholdet vurderes ikke yderligere.

Påvirkning af erhvervsliv

x

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften. Der vil derfor ske en
ændring i erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til erhvervsmæssig
råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding tinglyses der som
standard et varigt vilkår, om at der ikke må gødskes og bruges
sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelse som landbrugsjord
vil derfor påvirkes varigt.

Materielle goder

x

Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form af
byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.

Ref. 1.
Frederikssund Kommuneplan 2018-2025. kommuneplan.frederikssund.dk
Ref. 2.
Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under
grundvandsspejlet. Rapport, fase 2. COWI, oktober 2014.
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Vurdering af forslag til graveområde ved Krogstrup i
Frederikssund Kommune som nyt graveområde i forslag til
Råstofplan 2020
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag til
et nyt graveområde ved Krogstrup i Frederikssund Kommune vil indebære
væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre.
I bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til et
nyt graveområde (se figur 1). Gennemgangen foretages som en del af
miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter 1 til opfyldelse af § 12.
Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de
undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis
det nye område optages i Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At det ikke kan afvises, at der kan ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at disse skal indgå i en nærmere
miljøvurdering med henblik på undersøgelse af, om der vil ske en
væsentlig påvirkning af disse miljøparametre, og om det er muligt at
iværksætte afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens
udfald kan arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under
visse forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)
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Figur 1
Forslag til nyt graveområde
ved Krogstrup, Frederikssund
Kommune. (Kortforsyningen,
DTK kort 25, WFS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde

Region Hovedstaden vil i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
fremsætte et forslag om udpegning af et nyt graveområde for sand og grus ved
Krogstrup (se figur 1) i Frederikssund Kommune. Området ligger øst for den
lille landsby Krogstrup. Forslaget til graveområde har et areal på ca. 20 ha.
Den nuværende arealanvendelse er primært landbrug. Herudover er arealet
beliggende op mod det nye vejanlæg, der skal føre ud til den nye
broforbindelse over Roskilde fjord. På den vestlige side af forslaget ligger en
mindre bebyggelse med 5 adresser.
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1. Figurerne
3-? viser de arealinteresser i det foreslåede graveområde, der vil blive
undersøgt nærmere i den videre miljøvurdering af forslag til nyt graveområde
ved Krogstrup.
Matr. nr.

Bemærkning

4a og 4f Krogstrup By,
Krogstrup

Primært landbrug

34d, 5c og 5e Onsved By,
Skuldelev
Tabel 1. Oplysninger om forslag til graveområde ved Krogstrup.

Beskrivelse af råstofressourcen
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Region Hovedstaden har i foråret 2018 fået foretaget en enkelt råstofboring på
arealet. Resultaterne kan ses i rapporten, der kan findes på regionens
hjemmeside. På baggrund af boredata og MEP-data kan det dokumenteres, at
der er en overfladenær (<12 m) råstofforekomst i form af sand i graveområde
Krogstrup.
Råstofforekomsten består hovedsagelige af sand med vekslende lag af gruset
sand. De fundne materialer vurderes at kunne bruges til bundsikring type II og
fyldsand, muligvis kan materialet ved opblanding kunne indgå i fremstilling af
stabilt grus.
Ressourcen kan anslås til at være mindst 1,6 mio. m3. Dette vil være et
konservativt skøn, idet der regnes med en råstofmægtighed på blot 7 m.
Volumenberegningen er baseret på den antagelse, at råstoflegemet udgør en
pyramidestub hvor top er toppen af råstofressourcen, bunden er dybden af
råstofboringen foretaget på arealet og siderne er afgrænsningen af forslaget til
nyt graveområde.
Resultat af gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet
Gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet er vist på bilag 1.
Gennemgangen viser, at det ikke på det nuværende grundlag kan afvises, at
udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan medføre en
væsentlig påvirkning af grundvandsforholdene i området.
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Figur 2
Forslag til nyt graveområde ved
Krogstrup med luftfoto og
matrikelkort (Kortforsyningen,
FOT ortofoto 2016 og
matrikelkort, WFS-tjeneste)

Figur 3
Forslag til nyt graveområde ved
Krogstrup med
grundvandsinteresser
(Kortforsyningen,
FOT ortofoto 2016 og DAI,
WFS-tjeneste)
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Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet

BILAG 1

Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning
Sundhedstilstand

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Gennemgang af om udpegning af forslag til graveområde Krogstrup i Frederikssund kommune forventes at få en så væsentlig
indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.

x
x

Bemærkninger

Se under Støj.
Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og
støj fra Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne
medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den
aktuelle situation men påvirkningen vurderes ikke at blive
væsentlig.
I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte
grænseværdier.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser

x

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

Spredningskorridorer

x

Arealet er på nuværende tidspunkt ikke udlagt til rekreative
interesser. Råstofindvinding er ikke en hindring for en fremtidig
udnyttelse af arealet til rekreative aktiviteter efter endt
råstofindvinding.

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede
marker, og det bliver der heller ikke, såfremt der etableres en
råstofgrav. Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for
befolkningen.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder støj og støv fra drift og transport (se under
sundhedstilstand, støj og trafik).

x

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområderne nr.
245, Kyndby Kyst og 120, Roskilde Fjord og
fuglebeskyttelsesområde nr. 105, Roskilde Fjord, Kattinge Vig og
Kattinge Sø. Områderne ligger hhv. ca. 3,7 og 3,3 km fra det
foreslåede graveområde.
På grund af afstanden vurderes udpegning af graveområdet og
evt. råstofindvinding ikke at ville påvirke de arter, som udgør
udpegningsgrundlaget for området, hverken direkte eller
indirekte.

x

Det foreslåede graveområde ligger ikke i et område udpeget
som økologisk forbindelse i Frederikssund kommunes
kommuneplan /ref. 1/. Råstofindvinding vurderes ikke at ville
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant
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eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 8 - Side -6 af 11
Bemærkninger

forringe arters spredningsmuligheder sammenlignet med den
nuværende arealanvendelse.
Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

x

Planteliv

x

Dyreliv

x

Der er ingen naturtyper beskyttet efter § 3 i NBL indenfor det
foreslåede graveområde. Nær den vestlige afgrænsning af det
foreslåede graveområde ligger en lille sø beskyttet efter § 3. Det
vurderes, at det er muligt at afklare forholdene omkring den
beskyttede sø i forbindelse med en eventuel råstoftilladelse.
Forholdet vurderes ikke yderligere.
Arealerne er i dag primært dyrkede marker, og
der findes ikke registreringer af særligt værdifuld botanik.
Hensyn til eventuelle senere registreringer eller fund vurderes
at kunne varetages i forbindelse med meddelelse af en
råstoftilladelse.
Det foreslåede graveområde fremstår i dag primært som
landbrugsareal, og der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv
tilknyttet disse arealer, som kan blive påvirket af udlæg af
graveområde.
Påvirkningen af eventuelle senere registreringer af levesteder
for bilag IV-arter vil indgå i sagsbehandlingen af de enkelte
råstoftilladelser.

Sjældne, udryddelsestruede
Dele af det el. fredede dyr,
planter el. naturtyper
Grønne områder

x

Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede el. fredede
dyr, planter el. naturtyper på arealet. Se i øvrigt ovenfor.

x

Skov

x

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

Der er et areal på 1,2 Ha, der før 2014 var bevokset, men som i
2014 stort set blev ryddet og udlagt til græs. Arealet er ikke
beskyttet.
Der er ikke fredskov eller anden beplantning, der kan
karakteriseres som skov på arealet.

x

Dele af det foreslåede graveområde ligger indenfor et område
med kulturhistorisk bevaringsværdi udpeget i kommuneplanen.
Udpegningen gælder beskyttelse af fjernområdet for Krogstrup
Kirke.
Forhold vedr. efterbehandling vil blive varetaget i en evt.
råstofindvindingstilladelse. Umiddelbart vurderes det at være
muligt at tilrettelægge en efterbehandling, som sikrer hensyn til
omgivelserne. Forholdet vurderes ikke yderligere.

Geologiske værdier

x

Jordforurening

x

Forslaget ligger ikke indenfor arealer med geologiske
beskyttelsesværdier.
Der er ikke kortlagte jordforureninger i eller i umiddelbar
nærhed af området.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant
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Bilag 8 - Side -7 af 11
Bemærkninger

Risiko for forurening

x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko.
Såfremt brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der fra arealet ikke være risiko for
forurening. Håndtering af brændstof m.v. reguleres i en
råstofindvindingstilladelse.

Jordhåndtering/flytning

x

Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmene volde og benyttes i efterbehandlingen.

x

Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre
ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke
nærliggende våde naturtyper eller vandløb. Der ses ikke at være
væsentlig risiko for påvirkning af vandløb eller vådområder.

x

Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder
Udledning af spildevand
Grundvandsforhold/drikkevan
d

x

Det foreslåede graveområde er beliggende i et område med
særlige drikkevandsinteresser (OSD), som dækker størstedelen
af Sjælland
Og den sydligste del af forslaget er beliggende i et nitratfølsomt
indvindingsområde
Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet sandsynligvis indebærer en ringe risiko for at
påvirke grundvandskvaliteten eller -kvantiteten væsentligt /ref.
2/
Bortgravning af jordlag over grundvandet nedsætter imidlertid
muligheden for, at jorden binder de stoffer, som siver gennem
den umættede zone til grundvandet. Grundvandsmagasinet
under råstofgraven efterlades således mere sårbart for
nedsivende stoffer. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen stiller
Region Hovedstaden som standard vilkår om forbud mod
anvendelse af gødningsstoffer og pesticider inden for
indvindingsområdet også efter endt gravning.
Indvinding under grundvandsspejl kan medføre en midlertidig
sænkning af grundvandsstanden i omkringliggende vådområder
eller vandløb, såfremt sådanne områder tilføres vand fra samme
grundvandsmagasin, som der graves i. Undersøgelser har vist, at
en evt. sænkning af grundvandsspejl typisk ikke vil overstige
årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles få 100
m fra gravesøen.
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yderligere
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Bilag 8 - Side -8 af 11
Bemærkninger

Men med henblik på en konkret vurdering af risikoen for at
påvirke grundvandsressourcen i det foreslåede graveområde
har regionen fået udtaget jord- og vandprøver til brug for
analyse af en række fysiske og kemiske data, der vil indgå i en
miljøvurdering af forholdet.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening af
grundvandet. I en råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet
vilkår vedr. indretning og drift, således at indvinding ikke
medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og
nærliggende recipienter.
Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

x

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området.
I en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som
standard vilkår om indretning og drift af råstofgraven, der skal
sikre, at støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.
Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget
mængde tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget
emission. I råstoftilladelserne kan der stilles vilkår om etablering
af støvdæmpende foranstaltninger inden lastbilerne forlader
råstofgraven.
Påvirkningen vurderes at være meget lokal, og da transporten
primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen af
mennesker at være meget begrænset og ikke væsentlig.

Støj og vibrationer
Støj og vibrationer

Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på
lokalt niveau.
x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med
råstofindvinding vil muligvis kunne påvirke de nærmeste
beboere [i den samlede bebyggelse xxxx samt] de spredte
boliger i det åbne land, som ligger op til graveområdet.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt. Endvidere er der
standardvilkår vedr. afstand beboelser. Afstandskravet kan
tilpasse i en konkret sag, hvis råstofmyndigheden finder det
nødvendigt.
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Bemærkninger

Trafik/infrastruktur
Trafikafvikling/belastning

x

Det vurderes, at der er meget kort afstand til det overordnede
vejnet og at der derfor ikke vil være en væsentlig belastning af
vejnettet eller af den lokale trafikafvikling. Overholdelse af
afstandskrav og øvrige krav i forhold til udvidelsen af vejtracéet
for Skibbyvej forventes at kunne sikres i forbindelse med en
eventuel tilladelse til råstofindvinding. Forholdet vurderes ikke
yderligere.

infrastruktur

x

Der er registeret en række ledningsejere inden for arealet. Det
antages som udgangspunkt, at ledningsinteresser kan håndteres
i forbindelse med meddelelse af en tilladelse til
råstofindvinding. Dog inddrages ledningsejerne i forbindelse
med udpegningen med henblik på at opnå sikkerhed for, at der
ikke er konflikter, som gør indvinding urentabel.

Klimatiske faktorer
CO2-udledning

x

Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har
størst betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af
råstoffer vil indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor
den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre som
følge af klimaforandringer

x

Råstofindvinding i kombination med ændret nedbørsmønster
vurderes ikke at ville medføre nogen negativ påvirkning af
nærområdet.

Vandstandsændringer

x

I forbindelse med klimaforandringerne forventes det, at der
også vil ske en gradvis stigning af grundvandsstanden. Der
forventes ikke væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af
de omkringliggende områder som konsekvens heraf.

x

Dele af det foreslåede graveområde ligger indenfor et område
med kulturhistorisk bevaringsværdi udpeget i kommuneplanen.

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller
bevaringsværdige bygninger

Udpegningen gælder beskyttelse af fjernområdet for Krogstrup
Kirke.
Forhold vedr. efterbehandling vil blive varetaget i en evt.
råstofindvindingstilladelse. Umiddelbart vurderes det at være
muligt at tilrettelægge en efterbehandling, som sikrer hensyn til
omgivelserne. Forholdet vurderes ikke yderligere.
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Fredede områder

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 8 - Side -10 af 11

Kirker og omgivelser
Ressourcer og affald
Arealforbrug

x

Syd for det foreslåede graveområde er et område, der er
omfattet af fredningsnævnets kendelse af den 14. august 1950
om fredning af omgivelserne til Krogstrup Kirke. Fredningen
vurderes ikke at blive påvirket af en eventuel råstofindvinding.
Der er ingen nationalpark nær det foreslåede graveområde
Der er ingen beskyttede diger indenfor det foreslåede areal
Der er hverken registreret fredede eller ikke fredede
fortidsminder indenfor det foreslåede areal.
Se ovenfor under kulturhistoriske værdier og fredninger.

x

Forslaget til graveområde dækker ca. 20 ha landbrugsjord.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og interne køreveje. Forbruget er generelt ikke større end
nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og
evt. muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornyelig
ressource.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard
i en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer.

Affald, genanvendelse

x

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med
meddelelse af en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer,
mens bortskaffelse reguleres efter de kommunale regulativer.

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

x

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse
med råstofindvinding.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent (se under landskab). Påvirkningen kan i et vist
omfang afbødes ved efterbehandling.

Kystnærhedszone

x

Området ligger ikke indenfor kystnærhedszonen.

Nationalparker
Beskyttede diger
Fortidsminder

Lys og/eller refleksioner
Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

x

Bemærkninger

-

x

x

Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i
forbindelse med råstofindvinding.
x

De ejendomme, der omfattes af en udpegning til graveområde
kan forventes at stige i værdi. De omkringliggende
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 8 - Side -11 af 11
Bemærkninger

beboelsesejendomme kan derimod forventes at falde i værdi i
perioden fra arealet er udlagt og til råstofindvindingen er
afsluttet. Herefter vil ejendommene sandsynligvis stige i værdi
igen. Forholdet vurderes ikke yderligere.
Påvirkning af erhvervsliv

x

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften, og vil muligvis tages
permanent ud af drift. Der vil derfor ske en ændring i
erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til erhvervsmæssig
råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding tinglyses der som
standard et varigt vilkår, om at der ikke må gødskes og bruges
sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelsesmuligheder som
konventionelt drevet landbrugsjord vil derfor påvirkes derfor
varigt.

Materielle goder

x

Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form
af byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.
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Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 9 - Side -1 af 12

Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet ved forslag
til udvidelse af graveområde D4 Lyngerup i Frederikssund
Kommune
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag til
udvidelse af graveområdet D4 Lyngerup i Frederikssund Kommune vil
indebære væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre.
I bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til et
nyt graveområde (se figur 1). Gennemgangen foretages som en del af
miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter 1 til opfyldelse af § 12.
Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de
undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis
det nye område optages i Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og
at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på
undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse
miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte
afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan
arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse
forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)
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Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 9 - Side -2 af 12
Figur 1
Forslag til udvidelse af
graveområde D4 Lyngerup,
Frederikssund Kommune.
(Geodatastyrelsen, kort25,
WMS-tjeneste)

Beskrivelse af den foreslåede udvidelse af graveområde

Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
modtaget et forslag om udvidelse af det eksisterende graveområde D4 for
sand og grus i Frederikssund Kommune (se figur 1). Området grænser op til
landsbyen Landerslev mod nord og en aktiv råstofgrav mod syd.
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1. Figurerne
2-4 viser de arealinteresser i/omkring det foreslåede graveområde, der vil blive
undersøgt nærmere i den videre miljøvurdering af den foreslåede udvidelse af
graveområdet.
Matr.nr.

Bemærkning

Del af 6a Landerslev By, Gerlev

Dyrket areal

Tabel 1. Oplysninger om forslag til udvidelse af graveområde D4 Lyngerup.

Beskrivelse af råstofressourcen
Den foreslåede udvidelse ligger på et fladt plateau nord for den aktive
Landerslevvej Grusgrav. Området afgrænses mod syd af et markant og tydeligt
graveskær til Landerslevvej Grusgrav.
I området er der udført én råstofboring til 33 meters dybe. På baggrund af data
fra råstofboringen og observationer fra de aktive gravefronter i Landerslevvej
Grusgrav, kan det dokumenteres, at der er en særdeles overfladenær (ca. 0,3
meter muld/overjord).
Den udførte boring viser, at de grusede forekomster træffes i ca. 15 meters
dybde, men i den aktive gravefront i Landerslevvej Grusgrav (ca. 150 meter syd
for boringen) ses grusforekomster allerede i ca. 5-12 meters dybde.

2

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 9 - Side -3 af 12
Forekomsten vurderes at ligge jævnt fordelt i graveområdet. Volumen af
råstofressourcen er estimeret til 1,45 mio. m3.
Resultat af gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet
Gennemgangen er vist på bilag 1. Gennemgangen viser, at udvidelse af
området som foreslået muligvis kan have væsentlig indvirkning på miljøet
vedrørende boringsnært beskyttelsesområde inden for forslaget og kortlagt
jordforurening på naboejendommen.
Det er regionens praksis, at der af hensyn til grundvandet ikke udlægges
råstofområder inden for boringsnære beskyttelsesområder. Der er ikke særlige
forhold, der taler for at fravige regionens praksis i det konkrete tilfældes, og
det vurderes derfor, at graveområdet ikke kan udvides med den berørte del af
forslaget. Mulig påvirkning af jordforureningen på naboejendommen bør
vurderes nærmere.

Figur 2
Oversigtskort. Luftfoto og
matrikelkort. Viser også fredet
gravhøj inden for eksisterende
graveområde.
Geodatastyrelsen, WMStjeneste)
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Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 9 - Side -4 af 12
Figur 3
Kortlagt jordforurening op
til det foreslåede
graveområde /1/
(Geodatastyrelsen,
luftfoto, WMS-tjeneste)

Figur 4
BNBO inden for den
foreslåede udvidelse /1/
(Geodatastyrelsen, luftfoto
2017, WMS-tjeneste)
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Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 9 - Side -5 af 12
Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet

BILAG 1

Sundhedstilstand

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Gennemgang af om udpegning af forslag til udvidelse af graveområde D4 i Lyngerup kommune forventes at få en så væsentlig
indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.
Bemærkninger

x

Se under Støj.

x

Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og
støj fra Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne
medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den
aktuelle situation men påvirkningen vurderes ikke at blive
væsentlig.
I forbindelse med en eventuel råstofindvindingstilladelse stilles
der som standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og
vibrationer begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte
grænseværdier.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser

x

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

Spredningskorridorer

x

Området er ikke udpeget til rekreative formål. Råstofindvinding
vil ikke være en hindring for en evt. fremtidig udnyttelse af
arealet til rekreative aktiviteter.

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede
marker. Det bliver der heller ikke, såfremt der etableres en
råstofgrav. Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for
befolkningen.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder støj og støv fra drift og transport (se under
sundhedstilstand, støj og trafik).

x

Det nærmeste Natura 2000 område er Roskilde Fjord
(indeholder Habitatområde H120 og H199 samt
Fuglebeskyttelsesområde F105 og F107). Området ligger ca. 3
km øst for det foreslåede graveområde. Udpegningsgrundlaget
udgøres af naturtyper og fugle, som hovedsageligt knytter sig til
fjorden og vådområder omkring fjorden.
På grund af afstanden vurderes udpegning af graveområdet og
evt. råstofindvinding ikke at ville påvirke de arter og naturtyper,
der udgør udpegningsgrundlaget.

x

Det foreslåede graveområde ligger ikke i et område udpeget
som spredningskorridor. Råstofindvinding vurderes ikke at ville
forringe arters spredningsmuligheder sammenlignet med den
nuværende arealanvendelse.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 9 - Side -6 af 12
Bemærkninger

x

Der er ikke registreret eller fundet § 3 beskyttet natur inden for
eller umiddelbart op til området.

Planteliv

x

Arealerne er i dag dyrkede marker, og der findes ikke
registreringer af særligt værdifuld botanik. Hensyn til eventuelle
senere registreringer eller fund vurderes at kunne varetages i
forbindelse med meddelelse af en råstoftilladelse.

Dyreliv

x

Det foreslåede graveområde fremstår i dag primært som
landbrugsareal, og der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv
tilknyttet disse arealer, som kan blive påvirket af en udvidelse af
graveområdet.
Påvirkningen af eventuelle senere registreringer af levesteder
for bilag IV-arter vil indgå i sagsbehandlingen af de enkelte
råstoftilladelser.

Sjældne, udryddelsestruede
Dele af det el. fredede dyr,
planter el. naturtyper

x

Grønne områder

x

Skov

x

Området er i kommuneplanen udpeget som skovrejsning ønsket
(ref. 1). Råstofindvinding er ikke til hinder for evt. fremtidig
skovrejsning. Forholdet undersøges ikke yderligere.

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

x

Det foreslåede graveområde er i kommuneplanen udpeget som
”landskab der kan ændres” (ref. 1). Ifølge kommuneplanen
gælder det for disse områder, at områderne helt kan ændres
eller nyskabes ved at give plads til nye funktioner og
landskabselementer, der kan give området en ny karakter og
nye oplevelsesmuligheder.”
Råstofindvinding i området vurderes ikke at være i strid med
udpegningen. Endvidere vurderes det at være muligt at
tilrettelægge en efterbehandling, som sikrer hensyn til
omgivelserne.

Geologiske værdier

x

Der er ikke udpeget geologiske interesser inden for området.

Jordforurening

x

Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede/ fredede dyr,
planter eller naturtyper på arealet. Se i øvrigt ovenstående
punkter.
.
Området fremstår som landbrugsareal i omdrift.

Der er en kortlagt jordforurening umiddelbart op området på
matr.nr. 6c Landerslev By, Gerlev. Kortlægningen skyldes fund af
klorerede opløsningsmidler fra maskinproduktion til
plastindustrien. Frederiksborg Amt har udført
forureningsundersøgelser i 2004, og vurderede her, at de
påviste forhold ikke udgør en trussel for grundvandet. Der blev
fundet lave koncentrationer af klorerede opløsningsmidler men
ingen overskridelser af grundvandskvalitetskriteriet.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 9 - Side -7 af 12
Bemærkninger

Af amtets undersøgelser fremgår det endvidere, at grundvandet
menes at strømme mod nordvest, dvs. at råstofindvinding vil
foregå opstrøms fra den kortlagte forurening.
Forhold omkring den kortlagte forurening på naboejendommen
forventes umiddelbart at kunne håndteres i forbindelse med
meddelelse af en tilladelse til råstofindvinding. Forholdet skal
dog undersøges nærmere som en del af miljøvurderingen.

Risiko for forurening

x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko. Såfremt brændstof o. lign. opbevares i
overensstemmelse med gældende regler, vil der fra arealet ikke
være risiko for forurening. Håndtering af brændstof m.v.
reguleres i en råstofindvindingstilladelse. Se i øvrigt under
jordforurening.

Jordhåndtering/flytning

x

Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmende volde og benyttes i efterbehandlingen.

x

Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre
ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke
nærliggende våde naturtyper eller vandløb.
Overfladeafstrømningen fra det foreslåede område vurderes at
udgøre et begrænset bidrag, og råstofindvinding i området
vurderes således ikke at medføre en væsentlig påvirkning af
omgivelserne. Forholdet undersøges ikke yderligere.

x

Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

Udledning af spildevand
Grundvandsforhold/
drikkevand

x

Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet sandsynligvis indebærer en ringe risiko for at
påvirke grundvandskvaliteten eller -kvantiteten væsentligt
(Konsekvenser for grundvandskvaliteten vedr. råstofindvinding
under grundvandsspejlet (ref. 2).
Bortgravning af jordlag over grundvandet nedsætter imidlertid
muligheden for, at jorden binder de stoffer, som siver gennem
den umættede zone til grundvandet. Grundvandsmagasinet
under råstofgraven efterlades således mere sårbart for
nedsivende stoffer. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen stiller
Region Hovedstaden som standard vilkår om forbud mod
anvendelse af gødningsstoffer og pesticider inden for
indvindingsområdet også efter endt gravning.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 9 - Side -8 af 12
Bemærkninger

Indvinding under grundvandsspejl kan medføre en midlertidig
sænkning af grundvandsstanden i omkringliggende vådområder
eller vandløb, såfremt sådanne områder tilføres vand fra samme
grundvandsmagasin, som der graves i. Undersøgelser har vist, at
en evt. sænkning af grundvandsspejl typisk ikke vil overstige
årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles få 100
m fra gravesøen. Men med henblik på en konkret vurdering af
risikoen for at påvirke grundvandsressourcen i det foreslåede
graveområde har regionen fået udtaget jord- og vandprøver til
brug for analyse af en række fysiske og kemiske data, der vil
indgå i en miljøvurdering af forholdet.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening af
grundvandet. I en råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet
vilkår vedr. indretning og drift, således at indvinding ikke
medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og
nærliggende recipienter.

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området. I
en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som
standard vilkår om indretning og drift af råstofgraven således at
støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner,
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.

x

Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget
mængde tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget
emission. I råstoftilladelserne kan der stilles vilkår om etablering
af støvdæmpende foranstaltninger inden lastbilerne forlader
råstofgraven.
Påvirkningen vurderes at være meget lokal, og da transporten
primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen af
mennesker at være meget begrænset og ikke væsentlig.
Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på
lokalt niveau.

Støj og vibrationer
Støj og vibrationer

x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med
råstofindvinding vil muligvis kunne påvirke de nærmeste
beboere Landerslev by og de spredte boliger i det åbne land,
som ligger op til graveområdet.
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Bemærkninger

Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt samt om en vis
afstand til beboelsesejendomme.
Det forventes, at indvindingen kan tilrettelægges, så den ikke
medfører væsentlige øgede støjpåvirkninger af omgivelserne i
forhold til den nuværende situation.

Trafik
Trafikafvikling/belastning

x

Trafikken vil kunne afvikles direkte til Landerslevvej, som er en
større og forholdsvis trafikeret vej (gennemsnitligt antal
køretøjer pr. døgn 2001-4000, ref. 3) og ca. 1,5 km syd på, hvor
der anlægges tilkørsel til den kommende forbindelse over
Roskilde Fjord til Frederikssund. Råstofindvinding i det
foreslåede område vil medføre en vis mængde tung trafik på
Landerslevvej, men det vurderes ikke at ville medføre en
væsentlig øget belastning sammenlignet med den nuværende
situation. På det overordnede vejnet vurderes trafikken ikke at
kunne mærkes.

infrastruktur

x

Der er registeret en række ledningsejere inden for arealet. Det
antages som udgangspunkt, at ledningsinteresser kan håndteres
i forbindelse med meddelelse af en tilladelse til
råstofindvinding. Dog inddrages ledningsejerne i forbindelse
med udpegningen med henblik på at opnå sikkerhed for, at der
ikke er konflikter, som gør indvinding urentabel.

Klimatiske faktorer
CO2-udledning

x

Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har
størst betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af
råstoffer vil indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor
den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre

x

Ændret nedbørsmønster vurderes ikke at ville medføre nogen
negativ påvirkning af nærområdet.

Vandstandsændringer

x

Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre
ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke
nærliggende våde naturtyper eller vandløb. På grund af
afstanden til våde naturtyper vurderes det ikke at få betydning.
Forholdet undersøges ikke nærmere.

Kulturarv
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Nationalparker

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller
bevaringsværdige bygninger
Fredede områder

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 9 - Side -10 af 12
Bemærkninger

x

Der er ikke udpeget kulturhistoriske værdier i nærheden af den
foreslåede udvidelse.

x

Det nærmeste fredede område, Mademosen ligger ca. 800 m
sydøst for området. Fredningen omhandler arealets anvendelse
som hhv. landbrugsareal, mose og anderi. Der ligger en anden
arealfredning, Orebjerg ca. 1200 m vest for den foreslåede
udvidelse, hvis formål også er at bevare anvendelsen af selve
arealet, særligt friholde den for bebyggelse.
Råstofindvinding i det foreslåede område vurderes ikke at ville
påvirke de nærliggende fredede arealer eller være i strid med
fredningsbestemmelserne.

x

-

Beskyttede diger

x

Der er registreret et beskyttet dige nord-sydgående igennem
det foreslåede graveområde, men det vurderes at være gravet
væk i dag. Hele eller dele af diget kan identificeres på luftfoto i
1995, men i 1999 er der sået afgrøder på hele arealet.
Da diget allerede er gravet væk, vurderes råstofindvinding på
arealet ikke at ville medføre en øget påvirkning i forhold til i
dag. Forholdet undersøges ikke yderligere.

Fortidsminder

x

Slots- og kulturstyrelsen har registreret fund af en skaldynge
(Oldtid) inden for området (se figur 2), som dog er forsvundet i
1873. Der nævnes også fund af en art køkkenmødding på
stedet. På luftfoto fra 1954 anes en formation på det sted, hvor
oldtidsfundet er registreret, men det kan ikke ses på senere
luftfotos og formodes derfor at være væk i dag.
Endvidere ligger der en gravhøj umiddelbart syd for forslaget
inden for det eksisterende graveområde D4 Lyngerup.
Gravhøjen er fredet, og der må ikke foregå råstofrelaterede
aktiviteter inden for 100 m fra den. Det vurderes, at
råstofindvinding inden for det foreslåede område kan udføres
således, at den landskabelige sammenhæng, som knytter sig til
den fredede gravhøj, ikke påvirkes væsentligt.

Kirker og omgivelser
Ressourcer og affald
Arealforbrug

x

x

Forslaget til graveområde dækker ca. 8,5 ha landbrugsjord.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
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yderligere
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Bemærkninger

oplag og interne køreveje. Forbruget er generelt ikke større end
nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og
evt. muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornybar
ressource.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard
i forbindelse med meddelelse af en tilladelse til indvinding af
råstoffer.

Affald, genanvendelse

x

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med
meddelelse af en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer,
mens bortskaffelse reguleres efter de kommunale regulativer.

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

x

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse
med råstofindvinding.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent (se under landskab). Påvirkningen kan i et vist
omfang afbødes ved efterbehandling.

Kystnærhedszone

x

Området ligger i kystnærhedszonen, som er de nærmeste 3 km
til vandet. Planlovens bestemmelser om kystnærhedszonen
sigter mod at hindre øget bebyggelse. Råstofindvinding er
således i sin karakter ikke i strid med planlovens bestemmelser.

Lys og/eller refleksioner

x

Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i
forbindelse med råstofindvinding.

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

x

De ejendomme, der omfattes af en udpegning til graveområde
kan forventes at stige i værdi. De omkringliggende
beboelsesejendomme kan derimod forventes at falde i værdi i
perioden fra arealet er udlagt og til råstofindvindingen er
afsluttet. Herefter vil ejendommene sandsynligvis stige i værdi
igen. Forholdet vurderes ikke yderligere.

Påvirkning af erhvervsliv

x

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften, og vil muligvis tages
permanent ud af drift. Der vil derfor ske en ændring i
erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til erhvervsmæssig
råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding tinglyses der som
standard et varigt vilkår, om at der ikke må gødskes og bruges
sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelsesmuligheder som
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Materielle goder

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes
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Bemærkninger

konventionelt drevet landbrugsjord vil derfor påvirkes derfor
varigt.
x

Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form
af byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.

Ref. 1.
Frederikssund Kommuneplan 2017. Digital plan: http://kommuneplan.frederikssund.dk/
Ref. 2.
Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved
råstofindvinding under grundvandsspejlet. Rapport, fase 2. COWI, oktober 2014.
Ref. 3.
Trafiktællinger, Frederikssund 2015
http://andreplaner.frederikssund.dk/dk/trafikplan/veje/aarsdoegntrafik/
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Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet ved forslag
til graveområde ved Landerslev Vest i Frederikssund
Kommune
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag til
et nyt graveområde sydvest for Landerslev i Frederikssund Kommune vil
indebære væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre.
I bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til et
nyt graveområde (se figur 1). Gennemgangen foretages som en del af
miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter til opfyldelse af § 12.
Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de
undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis
det nye område optages i Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og
at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på
undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse
miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte
afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan
arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse
forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.
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Figur 1
Forslag til nyt graveområde
ved Landerslev Vest,
Frederikssund Kommune.
(Geodatastyrelsen, luftfoto
2014, WMS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde
Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
stillet forslag om udpegning af et nyt graveområde for sand og grus ved
Landerslev Vest (se figur 1) i Frederikssund Kommune. Området ligger sydvest
for Landerslev by i landzone. Området ligger op ad Landerslevvej. På den
anden side af Landerslevvej ligger graveområde D4 Lyngerup, hvor der allerede
er aktiv råstofindvinding.
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1. Figurerne 3
og 4 viser de planlægningsmæssige arealinteresser i det foreslåede
graveområde, som enten er blevet eller vil blive undersøgt nærmere i den
videre miljøvurdering af forslag til nyt graveområde ved Landerslev Vest.
Matr. nr.

Bemærkning

6m, 7a, 8a og 15c Landerslev
By, Gerlev

Området fremstår i dag som dyrket areal.

Tabel 1. Oplysninger om forslag til graveområde ved Landerslev Vest.

Beskrivelse af råstofressourcen
Region Hovedstaden har i foråret 2018 fået foretaget en række råstofboringer
på arealet. Resultaterne kan ses i rapporten, der kan findes på regionens
hjemmeside.
På baggrund af boredata og MEP-data kan det dokumenteres, at der er en
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over-fladenær (<12 m) råstofforekomst i form af sand i graveområdet.
Sandforekomsten er jævnt fordelt over hele graveområdet.
Sandlaget i graveområdet Landerslev Vest vurderes at kunne bruges til
Bundsikring type II og Fyldsand. Det vurderes, at ved sortering og/eller
opblanding kan en rimelig del af sandet klassificeret som Fyldsand opgraderes
til Bundsikring type II.
Volumen af sandlaget i graveområde Landerslev er estimeret til 5,4 mio. m3.
Volumenberegningen er baseret på den antagelse, at råstoflegemet udgør en
kube hvor top er terræn, bund er kalk og sider er afgrænsning af graveområde.
Efterfølgende trækkes så volumener fra som ikke er råstoffer: 1) overjord, 2)
skrænter/afstandskrav og 3) lag af ler/moræneler internt i sandlegemet.

Resultat af gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet
Gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet er vist på bilag 1.
Gennemgangen viser, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan
2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende § 3 beskyttet
natur, overfladevand, grundvand/drikkevand, og Beskyttede jord- og stendiger.
Forholdene bør derfor vurderes nærmere.
På baggrund af gennemgangen vurderes det at en evt. udpegning til
graveområde skal være med en forudsætning om at der skal foretages
henvendelse til Kroppedal museum i forbindelse med meddelelse af en
gravetilladelse med henblik på at undersøge, om der skal stilles krav om
forundersøgelser til at afdække eventuelle yderligere fund i jorden. Dette skal
gøres for at afhjælpe de negative konsekvenser for mulige fortidsminder i
jorden på arealerne.

3

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 10 - Side -4 af 12
Figur 2
Forslag til nyt graveområde ved
Landerslev Vest. Oversigtskort
med forslag til nyt
graveområde.
(Geodatastyrelsen,
skærmkort, WMS-tjeneste)

Figur 3
§ 3 beskyttet natur
(Geodatastyrelsen, luftfoto
2014, WMS-tjeneste)
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Figur 4
Beskyttede naturtyper
(Geodatastyrelsen, luftfoto
2014, WMS-tjeneste)
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Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet

BILAG 1

Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning
Sundhedstilstand

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Gennemgang af om udpegning af forslag til graveområde [sted] i [kommune] kommune forventes at få en så væsentlig
indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.

x
x

Bemærkninger

Se under Støj.
Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og
støj fra Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne
medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den
aktuelle situation men påvirkningen vurderes ikke at blive
væsentlig.
I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte
grænseværdier.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser

x

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

Spredningskorridorer

x

Arealet e ikke på nuværende tidspunkt pålagt rekreative
interesser. Råstofindvinding er ikke en hindring for en fremtidig
udnyttelse af arealet til rekreative aktiviteter efter endt
råstofindvinding.

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede
marker, og det bliver der heller ikke, såfremt der etableres en
råstofgrav. Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for
befolkningen.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder støj og støv fra drift og transport (se under
sundhedstilstand, støj og trafik).

x

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 245,
Kyndby Kyst. Området ligger ca. 2,5 km fra det foreslåede
graveområde. Udpegningsgrundlaget udgøres af naturtyper som
knytter sig til kysten omkring Kyndby Huse.
Udpegning af graveområdet vurderes ikke at ville påvirke de
arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for
området.
Det foreslåede graveområde ligger op til et område som er
udpeget som økologiskforbindelse i Frederikssund Kommunes
Kommuneplan 2017.
Råstofindvinding vurderes ikke at ville forringe arters
spredningsmuligheder sammenlignet med den nuværende
arealanvendelse.

x
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant
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x

Planteliv

x

Dyreliv

x

Sjældne, udryddelsestruede
Dele af det el. fredede dyr,
planter el. naturtyper
Grønne områder
Skov

x

Bemærkninger

Der er ikke §3 beskyttet natur indenfor det foreslåede område,
men umiddelbart øst for området er der lavbundsarealer, som
mose, eng og sø.
Råstofindvinding kan have indflydelse på afledningen af
overfladevand i området hvilket kan have en betydning for
tilstanden af de nærliggende vådområder (se figur 3).
Se også under ”Overfladevand”.
Forholdet skal vurderes nærmere
Arealerne er i dag primært dyrkede marker, og
der findes ikke registreringer af særligt værdifuld botanik.
Hensyn til eventuelle senere registreringer eller fund vurderes
at kunne varetages i forbindelse med meddelelse af en
råstoftilladelse.
Det foreslåede graveområde fremstår i dag primært som
landbrugsareal, og der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv
tilknyttet disse arealer, som kan blive påvirket af udlæg af
graveområde.
Påvirkningen af eventuelle senere registreringer af levesteder
for bilag IV-arter vil indgå i sagsbehandlingen af de enkelte
råstoftilladelser.
Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede el. fredede
dyr, planter el. naturtyper på arealet. Se i øvrigt ovenfor.

x
x

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

Området fremstår som landbrugsareal i omdrift.
Der er ikke registreret fredskov på arealet.
Den østlige del af området er i kommuneplanen udpeget som
skovrejsning ønsket (ref. 1). Råstofindvinding er ikke til hinder
for evt. fremtidig skovrejsning. Forholdet undersøges ikke
yderligere.

x

Geologiske værdier
Jordforurening

x
x

Det foreslåede graveområde er ikke udpeget som
bevaringsværdigt i kommuneplanen. (ref. 1)
Umiddelbart vest for området er en større sammenhængende
udpegning af bevaringsværdigt landskab (ref. 1).
Det vurderes at være muligt at tilrettelægge en efterbehandling,
som sikrer hensyn til omgivelserne.
Der er ikke udpeget geologiske interesser inden for området
Der er ikke kortlagte jordforureninger i eller i umiddelbar
nærhed af området.

Risiko for forurening

x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko.
Såfremt brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der fra arealet ikke være risiko for
forurening. Håndtering af brændstof m.v. reguleres i en
råstofindvindingstilladelse.
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Jordhåndtering/flytning

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

x

x

Udledning af spildevand
Grundvandsforhold/drikkevan
d

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant
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Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmene volde og benyttes i efterbehandlingen.
Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre
ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke
nærliggende våde naturtyper (se figur 3).

x
x

Bemærkninger

Udlæg af graveområdet skal miljøvurderes med henblik på at
afklare risikoen for at påvirke de nærliggende våde naturtyper.
Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.
Størstedelen af graveområdet ligger i OSD.
Den nordøstlige buede afgrænsning af graveområdet er et
resultat af hensynet til et BNBO der ligger omkring Femhøj
vandværk i Landerslev.
Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet sandsynligvis indebærer en ringe risiko for at
påvirke grundvandskvaliteten eller -kvantiteten væsentligt /Ref.
2
Bortgravning af jordlag over grundvandet nedsætter imidlertid
muligheden for, at jorden binder de stoffer, som siver gennem
den umættede zone til grundvandet. Grundvandsmagasinet
under råstofgraven efterlades således mere sårbart for
nedsivende stoffer. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen stiller
Region Hovedstaden som standard vilkår om forbud mod
anvendelse af gødningsstoffer og pesticider inden for
indvindingsområdet også efter endt gravning.
Indvinding under grundvandsspejl kan medføre en midlertidig
sænkning af grundvandsstanden i omkringliggende vådområder
eller vandløb, såfremt sådanne områder tilføres vand fra samme
grundvandsmagasin, som der graves i. Undersøgelser har vist, at
en evt. sænkning af grundvandsspejl typisk ikke vil overstige
årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles få 100
m fra gravesøen. Men med henblik på en konkret vurdering af
risikoen for at påvirke grundvandsressourcen i det foreslåede
graveområde har regionen fået udtaget jord- og vandprøver til
brug for analyse af en række fysiske og kemiske data, der vil
indgå i en miljøvurdering af forholdet.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening af

8

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant
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Bilag 10 - Side -9 af 12
Bemærkninger

grundvandet. I en råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet
vilkår vedr. indretning og drift, således at indvinding ikke
medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og
nærliggende recipienter.
x

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området.
I en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som
standard vilkår om indretning og drift af råstofgraven, der skal
sikre, at støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.
Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget
mængde tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget
emission. I råstoftilladelserne kan der stilles vilkår om etablering
af støvdæmpende foranstaltninger inden lastbilerne forlader
råstofgraven.
Påvirkningen vurderes at være meget lokal, og da transporten
primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen af
mennesker at være meget begrænset og ikke væsentlig.

Støj og vibrationer
Støj og vibrationer

Trafik/infrastruktur
Trafikafvikling/belastning

Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på
lokalt niveau.
x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med
råstofindvinding vil muligvis kunne påvirke de nærmeste
beboere i Landerslev.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt. Endvidere er der
standardvilkår vedr. afstand beboelser. Afstandskravet kan
tilpasse i en konkret sag, hvis råstofmyndigheden finder det
nødvendigt.
Det forventes, at indvindingen kan tilrettelægges, så den ikke
medfører væsentlige øgede støjpåvirkninger af omgivelserne i
forhold til den nuværende situation.

x

Forslaget til graveområde ligger ud til Landerslevvej. Der er
udkørsel fra arealet via en eksisterende markvej til ejendommen
Landerslevvej 41. På den anden side af vejen er der udkørsel fra
en eksisterende grusgrav.
Da Landerslevvej er en større vej, som er dimensioneret til tung
trafik, vurderes det at trafikafviklingen fra graveområdet kan
tilrettelægges uden væsentlige negativ påvirkning på miljøet.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant
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Bemærkninger

infrastruktur

x

Der er ikke fundet andre infrastrukturanlæg eller interesser
inden for det foreslåede graveområde.

Klimatiske faktorer
CO2-udledning

x

Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har
størst betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af
råstoffer vil indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor
den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre som
følge af klimaforandringer

x

Vandstandsændringer

I forbindelse med klimaforandringerne forventes det, at der
også vil ske en gradvis stigning af grundvandsstanden. Der
forventes ikke væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af
de omkringliggende områder som konsekvens heraf.

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller
bevaringsværdige bygninger
Fredede områder
Nationalparker
Beskyttede diger

x

Fortidsminder

Kirker og omgivelser
Ressourcer og affald
Arealforbrug

Råstofindvinding i kombination med ændret nedbørsmønster
vurderes ikke at ville medføre nogen negativ påvirkning af
nærområdet.

x

Det foreslåede graveområde er ikke udpeget som værdifuldt
kulturmiljø i kommuneplanen. (ref. 1)

x

Der er ikke fredede området inden for eller i umiddelbar
nærhed til det foreslåede graveområde.

x

x

x

x

Der er et dige mellem matrikel 7a og 8a Landerslev By, Gerlev.
Det er dog kun en del af diget der er registreret (se figur 4), men
regionen vurderer at hele diget mellem de to matrikler muligvis
er intakt. Forholdet bør vurderes nærmere, med henblik på en
afklaring af digets status
Der er 4 ikke-fredede fortidsminder indenfor det foreslåede
graveområde (se figur 4). 2 af disse fortidsminder beretter om
mulighed for fund af potteskår i jorden. De to resterende
fortidsminder er overpløjede gravhøje.
Det vurderes at en evt. udpegning til graveområde skal være
med en forudsætning om at der skal foretages henvendelse til
Kroppedal museum i forbindelse med meddelelse af en
gravetilladelse med henblik. på at undersøge, om der skal stilles
krav om forundersøgelser til at afdække eventuelle yderligere
fund i jorden.
Der er ikke registreret kirkeomgivelser på arealet. Forslaget
forventes ikke at have påvirkning på kirker eller deres
omgivelser
Forslaget til graveområde dækker ca. 43,5 ha landbrugsjord.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 10 - Side -11 af 12
Bemærkninger

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og interne køreveje. Forbruget er generelt ikke større end
nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og
evt. muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornyelig
ressource.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard
i en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer.

Affald, genanvendelse

x

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med
meddelelse af en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer,
mens bortskaffelse reguleres efter de kommunale regulativer.

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

x

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse
med råstofindvinding.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent, se under landskab.

Kystnærhedszone

x

Området ligger i kystnærhedszonen, som er de nærmeste 3 km
til kystlinjen. Planlovens bestemmelser om kystnærhedszonen
sigter mod at hindre øget bebyggelse. Råstofindvinding er
således i sin karakter ikke i strid med planlovens bestemmelser.
Eller
ikke relevant.
Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i
forbindelse med råstofindvinding.

x

De/den ejendom, der omfattes af en udpegning til
graveområdet kan forventes at stige i værdi. De
omkringliggende beboelsesejendomme kan derimod forventes
at falde i værdi i perioden fra arealet er udlagt til graveområde
og til indvindingen er afsluttet. Herefter vil ejendommene
sandsynligvis stige i værdi igen. Forholdet vurderes ikke
yderligere.

Lys og/eller refleksioner
Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

x
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yderligere
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Påvirkning af erhvervsliv

x

Materielle goder

x

Bemærkninger

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften, og vil muligvis tages
permanent ud af drift. Der vil derfor ske en ændring i
erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til erhvervsmæssig
råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding tinglyses der som
standard et varigt vilkår, om at der ikke må gødskes og bruges
sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelsesmuligheder som
konventionelt drevet landbrugsjord vil derfor påvirkes derfor
varigt.
Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form
af byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.

Ref. 1.
Frederikssund Kommuneplan 2017. Digital plan: http://kommuneplan.frederikssund.dk/
Ref. 2.
Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved
råstofindvinding under grundvandsspejlet, rapport fase 2, november 2014
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Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet ved forslag
til udvidelse af graveområdet Ledøje Vest i Egedal Kommune
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag til
udvidelse af graveområdet L2 Ledøje Vest i Egedal Kommune vil indebære
væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre.
bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til et
nyt graveområde (se figur 1). Gennemgangen foretages som en del af
miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM) 1 til opfyldelse af § 12.
Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de
undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis
det nye område optages i Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At det ikke kan afvises, at der kan ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at disse skal indgå i en nærmere
miljøvurdering med henblik på undersøgelse af, om der vil ske en
væsentlig påvirkning af disse miljøparametre, og om det er muligt at
iværksætte afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens
udfald kan arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under
visse forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

1 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)
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Figur 1
Forslag til udvidelse af
graveområde Ledøje Vest,
Egedal Kommune.
(Kortforsyningen, DTK kort 25,
WFS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde
Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
modtaget to forslag om at udvide det eksisterende graveområde L2 Ledøje
Vest (se figur 1) i Egedal Kommune. De to forslag gennemgås samlet. Området
støder op mod Nybøllevej mod syd og Frederikssundsmotorvejen mod
nord/nordøst. Den nord/nordvestlige del gennemskæres af linjeføringen for
Frederikssundsvej. Der er dyrkede arealer mod vest og mod øst ligger
landsbyen Ledøje.
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1. Figurerne
3-5 viser de planlægningsmæssige arealinteresser i området, som kan blive
påvirket væsentligt og som vil blive undersøgt nærmere i den videre
miljøvurdering.
Matr.nr.

Bemærkning

6b og 6o Ledøje By, Ledøje

Dyrket landbrug

Tabel 1. Oplysninger om forslag til udvidelse af graveområde L2 Ledøje Vest.

Beskrivelse af råstofressourcen
De foreslåede udvidelser af Ledøje Vest ligger på et relativt plant plateau ca.
300 m vest for Ledøje i Egedal Kommune og har et samlet areal på ca. 30 ha.
Der er udført to råstofboringer til hhv. 19 og 27 meters dybde. Derudover har
Region Hovedstaden fået udført 4 råstofboringer i 2016 i forbindelse med
kortlægning til udpegning af det eksisterende graveområde. På baggrund af
boredata og MEP-data kan det dokumenteres, at der er en overfladenær (<12
m) råstofforekomst i form af sand og grus. Sandlaget vurderes at udgøre de
øverste 15-20 meter af råstoflaget og gruslaget udgør de nederste 15-25
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meter. Sandlaget forekommer under ca. 0,7 meter muld/overjord/moræneler,
hvilket er særdeles overfladenært.
Forekomsten vurderes at kunne anvendes direkte til fyldsand og bundsikring
type II samt type I ved opblanding. Derudover antages det, at grusfraktionen
kan indgå i produktion af stabilgrus.
Volumen af råstofressourcen er estimeret til 4,5 mio. m3, hvoraf grusfraktionen
udgør ca. 2,3 mio. m3. Volumenberegningen er baseret på den antagelse, at
råstoflegemet udgør en kube hvor top er terræn, bund er kalk (oftest) og sider
er afgrænsning af graveområde. Efterfølgende trækkes volumener fra, som
ikke er råstoffer (overjord, skrænter/afstandskrav og lag af ler/moræneler
internt i råstoflegemet).
Resultat af gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet
Gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet er vist på bilag 1. Regionen
kan allerede på baggrund af gennemgangen afvise udpegning af en del af
matr.nr. 6o Ledøje By, Ledøje, som er udpeget som kulturarvsareal (se figur 3).
Det er regionens praksis, at der ikke udlægges graveområder inden for
kulturarvsarealer af hensyn til beskyttelsen af de forventede jordbundne
fortidsminder, og der er ikke fundet grundlag for at afvige fra praksis i dette
tilfælde (se i øvrigt bilag 1 under fortidsminder).
Derudover viser gennemgangen, at det ikke på det nuværende grundlag kan
afvises, at udvidelsen kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet
vedrørende værdifuldt kulturmiljø og overlap med planlagt linjeføring for
Frederikssundsmotorvejen. Forholdene bør derfor vurderes nærmere i
forbindelse med miljøvurderingen.
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Bilag 11 - Side -4 af 13
Figur 2
Oversigtskort. Luftfoto med
eksisterende graveområde,
forslag til udvidelse og
matrikelskel (Geodatastyrelsen,
luftfoto 2017, WMS-tjeneste)

Figur 3
Kulturarv. Oversigtskort med
forslag til udvidelse og
udpegede kulturarvsarealer
(Geodatastyrelsen, luftfoto
2016, Slots- og kulturstyrelsen,
WMS-tjeneste)
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miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 11 - Side -5 af 13
Figur 4
Værdifuldt kulturmiljø i og
omkring det foreslåede
graveområde
(Geodatastyrelsen, luftfoto
2014, WMS-tjeneste)

Figur 5
Vejinteresser. Den turkis
markering viser
Vejdirektoratets interesser.
Linjeføringen til
Frederikssundsmotorvejens
forlængelse gennemskærer
det eksisterende
graveområde og delvist
udvidelsen (Plandata,
Kort25, WMS-tjeneste)
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BILAG 1

Sundhedstilstand

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet
Gennemgang af om forslag til udvidelse af graveområde Ledøje Vest i Egedal kommune forventes at få en så væsentlig
indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.
Bemærkninger

x

Se under Støj.

x

Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og
støj fra Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne
medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den
aktuelle situation men påvirkningen vurderes ikke at blive
væsentlig.
I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte
grænseværdier.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser

x

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

Spredningskorridorer

x

Arealet er på nuværende tidspunkt ikke udlagt til rekreative
interesser. Råstofindvinding er ikke en hindring for en eventuel
fremtidig udnyttelse af arealet til rekreative formål efter endt
råstofindvinding.

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede
marker. Det bliver der heller ikke såfremt der etableres en
råstofgrav. Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for
befolkningen.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder støj og støv fra drift og transport (se under
sundhedstilstand, støj og trafik).

x

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 124
Vasby Mose og Sengeløse Mose, som ligger ca. 3 km syd for det
foreslåede arealudlæg.
På grund af afstanden vurderes det, at råstofindvinding på de
foreslåede arealer vil påvirke de arter, som udgør
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, hverken
direkte eller indirekte.

x

Det foreslåede graveområde ligger i et område udpeget som
spredningskorridor. Råstofindvinding vurderes ikke at ville
forringe arters spredningsmuligheder sammenlignet med den
nuværende arealanvendelse.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes
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Bemærkninger

x

Der er ikke beskyttet natur inden for det foreslåede
graveområde, men der ligger flere sø- og moseområder samt et
overdrev nord for det foreslåede område. Forholdet vurderes at
kunne varetages i forbindelse med meddelelse af tilladelse til
råstofindvinding. Forholdet undersøges ikke nærmere.

Planteliv

x

Arealerne er i dag dyrkede marker, og der findes ikke
registreringer af særligt værdifuld botanik. Hensyn til eventuelle
senere registreringer eller fund vurderes at kunne varetages i
forbindelse med meddelelse af en råstoftilladelse.

Dyreliv

x

Det foreslåede område fremstår i dag primært som dyrket areal,
og der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv tilknyttet disse
arealer, som kan blive påvirket af udlæg af graveområde.
Påvirkningen af eventuelle senere registreringer af levesteder
for bilag IV-arter vil indgå i sagsbehandlingen af de enkelte
råstoftilladelser.

Sjældne, udryddelsestruede
Dele af det el. fredede dyr,
planter el. naturtyper
Grønne områder

x

Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede el. fredede
dyr, planter el. naturtyper på arealet. Se i øvrigt ovenfor.

x

Området er ikke udlagt til formålet i kommuneplanen og ved
besigtigelse fremstår det ikke som landbrugsområde. For den
vestlige foreslåede udvidelse er en stor del desuden udlagt som
linjeføring til Frederikssundsmotorvejens forlængelse. Forholdet
undersøges ikke yderligere.

Skov

x

Området er i kommuneplanen udpeget som ’skovrejsning
uønsket’.

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

x

Det foreslåede graveområde ligger delvist indenfor udpegning
som bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen. Størstedelen
af denne udpegning overlapper imidlertid med den planlagte
linjeføring til Frederikssundsmotorvejens forlængelse, og
landskabet forventes således at blive ændret uanset om der
indvindes råstoffer. Forholdet undersøges derfor ikke
yderligere.

Geologiske værdier

x

Der er ikke udpeget geologiske interesser indenfor eller i
umiddelbar nærhed til området.

Jordforurening

x

Der er ikke kortlagte jordforureninger i eller i umiddelbar
nærhed af området.

Risiko for forurening

x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko. Såfremt brændstof o. lign. opbevares i
overensstemmelse med gældende regler, vil der fra arealet ikke
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Jordhåndtering/flytning

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder
Udledning af spildevand
Grundvandsforhold/drikkevan
d

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 11 - Side -8 af 13
Bemærkninger

være risiko for forurening. Håndtering af brændstof m.v.
reguleres i en råstofindvindingstilladelse.
x

Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmene volde og benyttes i efterbehandlingen.

x

Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre
ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke
nærliggende våde naturtyper eller vandløb.

x

Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.
Området ligger inden for en udpegning med særlige
drikkevandsinteresser (OSD), som dækker størstedelen af
Sjælland. Den nordligste del af området (del af matr.nr. 6q)
ligger inden for et større indvindingsopland til flere af HOFOR’s
vandindvindingsanlæg omkring Nybølle og Sengeløse.
Endvidere overlapper BNBO til Ledøje Vandværks
vandforsyningsboring med den østligste del af forslaget til
udvidelse (matr.nr. 6o). Den del af området, som er
sammenfaldende med BNBO udlægges imidlertid ikke som
graveområde (se under kulturarv)
Endelig ligger der mange private drikkevandsforsynings-boringer
til enkeltejendomme i nærområdet.
Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet sandsynligvis indebærer en ringe risiko for at
påvirke grundvandskvaliteten eller -kvantiteten væsentligt (ref.
1).
Bortgravning af jordlag over grundvandet nedsætter imidlertid
muligheden for, at jorden binder de stoffer, som siver gennem
den umættede zone til grundvandet. Grundvandsmagasinet
under råstofgraven efterlades således mere sårbart overfor
nedsivende stoffer. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen stiller
Region Hovedstaden som standard vilkår om forbud mod
anvendelse af gødningsstoffer og pesticider inden for
indvindingsområdet også efter endt gravning.
Indvinding under grundvandsspejl kan medføre en midlertidig
sænkning af grundvandsstanden i omkringliggende vådområder
eller vandløb, såfremt sådanne områder tilføres vand fra samme
grundvandsmagasin, som der graves i. Undersøgelser har vist, at
en evt. sænkning af grundvandsspejlet typisk ikke vil overstige
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 11 - Side -9 af 13
Bemærkninger

årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles få 100
meter fra gravesøen. Men med henblik på en konkret vurdering
af risikoen for at påvirke grundvandsressourcen i det foreslåede
graveområde har regionen fået udtaget jord- og vandprøver til
brug for analyse af en række fysiske og kemiske data, der vil
indgå i en miljøvurdering af forholdet.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening af
grundvandet. I en råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet
vilkår vedr. indretning og drift, således at indvinding ikke
medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og
nærliggende recipienter.

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området.
I en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som
standard vilkår om indretning og drift af råstofgraven, der skal
sikre, at støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.

x

Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget
mængde tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget
emission. I råstoftilladelserne kan der stilles vilkår om etablering
af støvdæmpende foranstaltninger inden lastbilerne forlader
råstofgraven.
Påvirkningen vurderes at være meget lokal, og da transporten
primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen af
mennesker at være meget begrænset og ikke væsentlig.
Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på
lokalt niveau.

Støj og vibrationer
Støj og vibrationer

x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med
råstofindvinding vil muligvis kunne påvirke de nærmeste
beboere i og umiddelbart udenfor Ledøje by samt de spredte
boliger i det åbne land, som ligger op til graveområdet.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt. Endvidere er der
standardvilkår vedr. afstand beboelser. Afstandskravet kan
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Trafik
Trafikafvikling/belastning

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 11 - Side -10 af 13
Bemærkninger

tilpasse i en konkret sag, hvis råstofmyndigheden finder det
nødvendigt.
x

Råstofindvinding vil kunne påvirke lokalområdet med en øget
trafikbelastning, støj og ændrede sikkerhedsforhold. Ved
udpegning af det eksisterende graveområde L2 Ledøje Vest i
Råstofplan 2016 blev det vurderet, at trafik ind igennem Ledøje
By ville medføre en væsentlig belastning. Området blev derfor
udlagt med en forudsætning om, ”at ind- og udkørsel skal ske
fra den nordlige ende af graveområdet således at trafikken ledes
mod tilkørsel til motorvejen.”
Vurderingen vedr. den trafikale belastning er den samme som
for det eksisterende graveområde, og ved udvidelse af
graveområdet vil der således skulle opstilles en tilsvarende
forudsætning om, at trafikken afvikles uden om Ledøje.
Udkørsel direkte til motorvejen er umiddelbart i strid med
Vejdirektoratets interesser som vejmyndighed. Det skal derfor
afklares nærmere, om råstofindvinding kan udføres på en måde,
som er forenelig med Vejdirektoratets interesser.

Infrastruktur

x

I ledningsregistret er der registreret en række ledningsejere
inden for det mulige graveområde. Det antages som
udgangspunkt, at ledningsinteresser kan håndteres i forbindelse
med meddelelse af en tilladelse til råstofindvinding. Dog
inddrages ledningsejerne i forbindelse med udpegningen med
henblik på at opnå sikkerhed for, at der ikke er konflikter, som
gør indvinding urentabel.

Klimatiske faktorer
CO2-udledning

x

Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har
størst betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af
råstoffer vil indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor
den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre

x

Råstofindvinding i kombination med ændret nedbørsmønster
vurderes ikke at ville medføre nogen negativ påvirkning af
nærområdet.

Vandstandsændringer

x

I forbindelse med klimaforandringerne forventes det, at der
også vil ske en gradvis stigning af grundvandsstanden. Der
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Kulturarv
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller
bevaringsværdige bygninger

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes
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eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 11 - Side -11 af 13
Bemærkninger

forventes ikke væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af
de omkringliggende områder som konsekvens heraf.
x

Hele området ligger inden for en større udpegning som
værdifuldt kulturmiljø. Af Egedal Kommunes kommuneplan (ref.
2) fremgår det, at udpegningsgrundlaget er nyere tids
landbrugslandskab, særlige den tydelige stjerneudskiftning for
landsbyen Ledøje samt de mange moseområder, hvor der har
været omfattende tørvegravning frem til slutningen af 1800tallet. Forholdet undersøges nærmere som en del af
miljøvurderingen.
x

Et delareal af det nordvestligste område er udpeget til
kulturarvsareal. Området er udpeget på grund af Syvhøje (syv
ikke fredede gravhøje fra romersk jernalder). Gravhøjene er
blevet overpløjet, og hele arealet fremstår derfor i dag som
landbrugsareal. Hele udpegningen ligger inden for et areal, som
er planlagt til anlæg af Frederikssundsmotorvejen. Området
forventes således at blive nedlagt på sigt under alle
omstændigheder og de arkæologiske forekomster opgravet.
Det vurderes, at udpegning af graveområdet ikke vil medføre
yderligere beskadigelse af det kulturarvsareal, som omfatter
Syvhøje end det som forårsages i forbindelse med det planlagte
motorvejsanlæg. Dette undersøges ikke yderligere.
Endvidere ligger dele af det sydlige/østlige areal inden for en
som udpegning som ’kulturarvsareal af regional betydning’
(Slots- og Kulturstyrelsen), som også omfatter hele Ledøje. Der
er gjort flere fund både fra vikingetid og jernalderen inden for
kulturarvsarealet. Kulturarvsarealet forventes at rumme spor,
som kan fortælle om Ledøje som et område, der tidligere har
haft en særlig samfundsmæssig position.
Kroppedal Museum har i høringssvar til afgrænsningsnotat for
miljøvurderingen af Råstofplan 2020 anbefalet, at der udføres
en arkæologisk forundersøgelse forud for eventuel
råstofindvinding. Råstofmyndigheden kan som forudsætning for
udpegningen fastlægge, at der skal foretages henvendelse til
det lokale museum i forbindelse med meddelelse af en
råstoftilladelse med henblik på at afklare, om der skal
gennemføres en forundersøgelse.

Fredede områder

x

Det fredede område Tysmosen ligger umiddelbart syd for det
foreslåede graveområde. Det fremgår af Fredningsnævnets
afgørelse, at mosen er fredet pga. værdifuld botanik og med det
formål at ”muliggøre mere struktureret pleje”.
Det vurderes, at råstofindvinding kan udføres på en måde, så
mosen ikke bliver påvirket.
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Nationalparker
Beskyttede diger

x

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes
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eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 11 - Side -12 af 13
Bemærkninger

x

Der er ikke registreret eller fundet beskyttede diger inden for
området.

Fortidsminder

x

Se ovenfor under kulturhistoriske værdier.

Kirker og omgivelser

x

Et delareal af den forslåede udvidelse mod øs ligger inden inden
for en udpegning af kirkebeskyttelseslinje og kirkeomgivelser til
Ledøje Kirke. Kirkebeskyttelseslinjen sigter mod at hindre
bebyggelse, som kan skærme udsigt fra kirken.
Det fremgår af kommuneplanens retningslinje 1.5.4 om
udpegningen, at:
”For Kirkeomgivelser og landsbyer skal der i forbindelse med
planlægning for ny bebyggelse så vidt muligt tages hensyn til
kirkens samspil med omgivelserne, herunder særligt kirkens
synlighed og egenskab som markant enkeltelement i bymiljøet/
landskabet.”
Udpegningen af kirkeomgivelser sigter således også mod
bebyggelse, og råstofindvinding vurderes således ikke at være i
strid med udpegningens beskyttelsesformål.

Ressourcer og affald
Arealforbrug

x

Forslaget til graveområde dækker ca. 33 ha landbrugsjord.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og interne køreveje. Forbruget er generelt ikke større end
nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og
evt. muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornyelig
ressource.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard
i en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer.

Affald, genanvendelse

x

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 11 - Side -13 af 13
Bemærkninger

meddelelse af en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer,
mens bortskaffelse reguleres efter de kommunale regulativer.

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

x

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse
med råstofindvinding.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent, se under landskab.

Kystnærhedszone

x

ikke relevant.

Lys og/eller refleksioner

x

Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i
forbindelse med råstofindvinding.

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

x

De ejendomme, der omfattes af en udpegning til graveområde
kan forventes at stige i værdi. De omkringliggende
beboelsesejendomme kan derimod forventes at falde i værdi i
perioden fra arealet er udlagt og til råstofindvindingen er
afsluttet. Herefter vil ejendommene sandsynligvis stige i værdi
igen. Forholdet vurderes ikke yderligere.

Påvirkning af erhvervsliv

x

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften, og vil muligvis tages
permanent ud af drift. Der vil derfor ske en ændring i
erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til erhvervsmæssig
råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding tinglyses der som
standard et varigt vilkår, om at der ikke må gødskes og bruges
sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelsesmuligheder som
konventionelt drevet landbrugsjord vil derfor påvirkes derfor
varigt.

Materielle goder

x

Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form
af byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.

Ref. 1.
Ref. 2.

Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved
råstofindvinding under grundvandsspejlet. Rapport, fase 2. COWI, oktober 2014.
Egedal Kommunes Kommuneplan 2017. Digital plan: http://egedalkp.planweb.dk/Menu.aspx
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Bilag 12 - Side -1 af 13

Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet ved forslag
til graveområde ved Onsved i Frederikssund Kommune
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag til
et nyt graveområde ved Onsved i Frederikssund Kommune vil indebære
væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre.
I bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til et
nyt graveområde (se figur 1). Gennemgangen foretages som en del af
miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter til opfyldelse af § 12.
Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de
undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis
det nye område optages i Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og
at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på
undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse
miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte
afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan
arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse
forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.
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Figur 1
Forslag til nyt graveområde
ved Onsved, Frederikssund
Kommune. Krogstrup
gennemgås i et andet notat
(Kortforsyningen DTK kort 25,
WFS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde

Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
stillet forslag om udpegning af et nyt graveområde for sand og grus ved
Onsved i Frederikssund Kommune. Området strækker sig vest for den lille
landsby Onsved. Forslaget til graveområde har et areal på ca. 80 ha. Desuden
har regionen modtaget et forslag om et nyt graveområde i forbindelse med
indkaldelse af idéer og forslag, der i et vist omfang overlapper regionens eget
forslag (se figur 1).
Den nuværende arealanvendelse er primært landbrug med spredte
småbiotoper.
Området er præget af, at der skal etableres vejforløb, der skal føres videre ud
til fjordforbindelsen over Roskilde fjord. Herudover er der
højspændingsledninger og vindmøller på arealerne, der ligger nord for det
foreslåede graveområde.
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1. Figurerne
2-5 viser de arealinteresser i det foreslåede graveområde, der vil blive
undersøgt nærmere i den videre miljøvurdering af forslag til nyt graveområde
ved Onsved.
Matr.nr.

Bemærkning

6a, 6b, 7 Krogstrup By, Krogstrup

Landbrug med spredte småbiotoper. Hele graveområdet
følger vejforløbet for tilkørselsvejen til Kronprinsesse
Marys Bro.

4i, 5l, 5, 5n, 7a, 7b, 7e, 7f, 9a
Onsved By, Skuldelev

Tabel 1. Oplysninger om forslag til graveområde ved Onsved.

Beskrivelse af råstofressourcen
2
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Region Hovedstaden har i efteråret 2017 fået foretaget en række
råstofboringer til mellem 8 og 23 meters dybde på arealet. Resultaterne kan
ses i rapporten, der kan findes på regionens hjemmeside. På baggrund af
boredata og MEP-data kan det dokumenteres, at der er en overfladenær (<12
m) råstofforekomst i form af sand i graveområde Lyngerup.
Råstofressourcen i det foreslåede graveområde kan, jf. kornstørrelsesanalyser,
anvendes til bundsikring type I og II og fyldsand. I enkelte boringer træffes der
materialer i grusfraktionen i sandlaget, men der er samtidig også meget
finkornede materialer tilstede i sandlaget.
Volumen af sandlaget i graveområde Lyngerup er estimeret til 14 mio m3.
Volumenberegningen er baseret på den antagelse, at råstoflegemet udgør en
kube hvor top er terræn, bund er kalk og sider er afgrænsning af graveområde.
Efterfølgende trækkes så volumener fra som ikke er råstoffer: 1) overjord, 2)
skrænter/afstandskrav og 3) lag af ler/moræneler internt i sandlegemet.
I forslaget til graveområde Onsved er volumen der fratrækkes råstoflagte til
skrænter/afstandskrav sat forholdsvist højt til 30%. Dette skyldes primært, at
de udførte råstofboringer i Onsved generelt ikke er særlig dybe (de
gennemskærer ikke den kvartære lagpakke), og geologisk viden om
dybereliggende lag er hentet fra nærliggende vandindvindingsboringer og
MEP-profiler. Dette vurderes generelt at være behæftet med en del
usikkerhed, som der så kompenseres for ved at sætte udnyttelsesgraden af
råstoflaget betydeligt lavere end normalt i volumenberegningerne.
Resultat af gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet
Gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet er vist på bilag 1.
Gennemgangen viser, at det ikke kan afvises, at udpegning af området som
graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet
vedrørende jordforurening, grundvandsforhold og beskyttede diger.
Forholdene bør derfor vurderes nærmere i en miljøvurdering.
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Figur 2
Forslag til nyt graveområde ved
Onsved. Oversigts- og
matrikelkort (Kortforsyningen,
Ortofoto og matrikelkort, WFStjeneste)

Figur 3
Forslag til nyt graveområde ved
Onsved. Oplysninger om V1 og
V2 jordforurening
(Kortforsyningen,
Ortofoto og DAI, WFS-tjeneste)
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Figur 4
Forslag til nyt graveområde ved
Onsved. Grundvandsforhold og
vandindvindingsanlæg
(Juptiterdatabasen,
WFS-tjeneste)

Figur 5
Forslag til nyt graveområde ved
Onsved med markering af
mulige beskyttede diger på
hillshade kort (kortforsyningen,
WFS-tjeneste)
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Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet

BILAG 1

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Gennemgang af om udpegning af forslag til graveområde Onsved i Frederikssund kommune forventes at få en så væsentlig
indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.
Bemærkninger

Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning

x

I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår om overholdelse af de fastsatte grænseværdier
for støj. Se under støj.

Sundhedstilstand

x

Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og
støj fra Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne
medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den
aktuelle situation men påvirkningen vurderes ikke at blive
væsentlig.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative interesser

X

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

Spredningskorridorer

I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte
grænseværdier.
x

Arealanvendelsen på de berørte arealer er primært landbrug,
hvor der ikke er rekreative interesser. Der sker ikke en
forringelse af rekreative interesser ved en eventuel etablering af
en råstofgrav, ligesom råstofindvinding ikke er en hindring for
en fremtidig udnyttelse af arealet til rekreative aktiviteter.

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede
marker, det bliver der heller ikke såfremt der etableres en
råstofgrav. Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for
befolkningen.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder støj og støv fra drift og transport (se under
sundhedstilstand, støj og trafik).

x

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 120,
Roskilde Fjord og fuglebeskyttelsesområde nr. 105, Roskilde
Fjord, Kattinge Vig og Kattinge sø. Området ligger ca. 2,7 km fra
det foreslåede graveområde. Udpegningsgrundlaget udgøres af
naturtyper og arter, som knytter sig til selve fjorden.
Udpegning af graveområdet vurderes ikke at ville påvirke de
arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for
området.,

x

Det foreslåede graveområde ligger ikke i et område udpeget
som økologisk forbindelse, og der er heller ikke særlige
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Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 12 - Side -7 af 13
Bemærkninger

strukturer indenfor det foreslåede areal, der kan fungere som
spredningskorridorer. Råstofindvinding vurderes ikke at ville
forringe arters spredningsmuligheder sammenlignet med den
nuværende arealanvendelse.
Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

x

Der er ikke registreret beskyttede naturtyper efter § 3 i NBL
inden for eller i umiddelbar tilknytning til arealet. Der vurderes
ikke at være risiko for at påvirke arealer beskyttet efter §3 i NBL.

Planteliv

x

Arealerne er i dag primært dyrkede marker, og der findes ikke
registreringer af særligt værdifuld botanik. Hensyn til eventuelle
senere registreringer eller fund vurderes at kunne varetages i
forbindelse med meddelelse af en råstoftilladelse.

Dyreliv

x

Det foreslåede graveområde fremstår i dag primært som
landbrugsareal, og der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv
tilknyttet disse arealer, som kan blive påvirket af udlæg af
graveområde. Påvirkningen af eventuelle senere registreringer
af levesteder for bilag IV-arter vil indgå i sagsbehandlingen af de
enkelte råstoftilladelser.

Sjældne, udryddelsestruede el.
fredede dyr, planter el.
naturtyper
Grønne områder

x

Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede el. fredede
dyr, planter el. naturtyper på arealet. Se i øvrigt ovenfor.

x

Der er ikke grønne områder på arealerne.

Skov

x

Der er ikke skov på arealet. På en stor del af arealet er
skovrejsning uønsket, mens det på den på den centrale del er
ønsket. Råstofindvinding er ikke til hinder for evt. fremtidig
skovrejsning. Forholdet vurderes ikke yderligere.

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

x

En del af det foreslåede graveområde ligger i et område med
kulturhistorisk bevaringsværdi (Kirkeomgivelser) udpeget i
kommuneplanen (ref. 1).
For beskyttede landskaber fremgår det særligt vedr.
råstofindvinding, at færdiggravede råstofgrave skal
efterbehandles ud fra afvejning af ”områdets landskabs-, naturog kulturhistoriske værdier, jordbrugsinteresserne, det
rekreative potentiale og hensynet til beskyttelse af
grundvandet”.
Forhold vedr. efterbehandling vil blive varetaget i en evt.
råstofindvindingstilladelse. Umiddelbart vurderes det at være
muligt at tilrettelægge en efterbehandling, som sikrer hensyn til
kirkeomgivelserne. Forholdet vurderes ikke yderligere.

Geologiske værdier

x

I kommuneplanen er området ikke udpeget som område med
specifik geologisk bevaringsværdi.
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Miljøparametre
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x

Risiko for forurening

x

Jordhåndtering/flytning

x

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

x

Udledning af spildevand
Grundvandsforhold/Drikkevand

Der er en jordforurening kortlagt på vidensniveau 2 i en afstand
af ca. 200 m fra den nordlige del af det foreslåede graveområde
på den modsatte side af den nyanlagte vej. Der er tale om en
gammel losseplads, Maglehøjgård, der blev etableret ved
lokalplan i 1980 i en gammel grusgrav.
Der er desuden en V1 kortlægning af en ejendom beliggende
200 m fra den midterste del af ejendommen på den modsatte
side af den nyanlagte vej og også vest for landevejen Skibbyvej.
Forhold omkring de kortlagte forureninger på ejendommene
forventes umiddelbart at kunne håndteres i forbindelse med
meddelelse af en tilladelse til råstofindvinding. Forholdet skal
dog undersøges nærmere som en del af miljøvurderingen.
Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko. Såfremt brændstof o. lign. opbevares i
overensstemmelse med gældende regler, vil der fra arealet ikke
være risiko for forurening. Håndtering af brændstof m.v.
reguleres i en råstofindvindingstilladelse. Forholdet vurderes
ikke yderligere.
Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmene volde og benyttes i efterbehandlingen.
Der forventes ikke at skulle udledes vand fra graveområdet.
Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre
ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke
nærliggende våde naturtyper eller vandløb.

x
x

Bemærkninger

Der er en række små søer omkring den centrale del af det
foreslåede graveområde. Heraf ligger en del vest for den
nyanlagte vej, og er i øvrigt opstået som følge af tidligere tiders
grusgravning. Mens 2 af de små sø- og moseområder ligger
meget tæt på det foreslåede graveområde.
Forholdet skal vurderes yderligere.
Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.
Hele det foreslåede graveområde er beliggende inden for et
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som dækker
størstedelen af Sjælland. En mindre del af området er
beliggende inden for nitratfølsomt indvindingsområde, med
indsats.
Der er 3 markvandingsboringer indenfor det foreslåede
graveområde og en række private vandindvindingsboringer i
umiddelbar nærhed til det foreslåede graveområde.
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Bemærkninger

Indvinding under grundvandsspejl kan medføre en midlertidig
sænkning af grundvandsstanden i omkringliggende vådområder
eller vandløb, såfremt sådanne områder tilføres vand fra samme
grundvandsmagasin, som der graves i. Undersøgelser har vist, at
en evt. sænkning af grundvandsspejl typisk ikke vil overstige
årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles få 100
m fra gravesøen.
Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet sandsynligvis indebærer en ringe risiko for at
påvirke grundvandskvaliteten eller -kvantiteten væsentligt (ref.
2).
Men med henblik på en konkret vurdering af risikoen for at
påvirke grundvandsressourcen og de private
vandindvindingsanlæg til drikkevand i det foreslåede
graveområde, har regionen fået udtaget jord- og vandprøver til
brug for analyse af en række fysiske og kemiske data, der vil
indgå i en miljøvurdering af forholdet.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening af
grundvandet. I en råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet
vilkår vedr. indretning og drift, således at indvinding ikke
medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og
nærliggende recipienter.
Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området. I
en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som
standard vilkår om indretning og drift af råstofgraven, der skal
sikre, at støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.

Emissioner fra eventuel trafik til
og fra området

x

Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget
mængde tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget
emission. I forbindelse med råstofindvindingen kan der
etableres støvdæmpende foranstaltninger med henblik på
begrænsning af støvgener fra transporten, inden lastbilerne
forlader råstofgraven.
Påvirkningen vurderes at være meget lokal, og da transporten
primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen af
mennesker at være meget begrænset og ikke væsentlig.
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Bemærkninger

Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på
lokalt niveau.
Støj og vibrationer
Støj og vibrationer

x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med
råstofindvinding vil muligvis kunne påvirke de nærmeste
beboere i den samlede bebyggelse Onsved samt de spredte
boliger i det åbne land, som ligger op til graveområdet.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt. Endvidere er der
standardvilkår vedr. afstand beboelser. Afstandskravet kan
tilpasse i en konkret sag, hvis råstofmyndigheden finder det
nødvendigt.

Trafik/Infrastruktur
Trafikafvikling/belastning

x

Grundet det foreslåede graveområdes placering tæt på det
overordnede vejnet, hvor det ikke er nødvendigt at køre
igennem nogen landsbyer vurderes belastningen i lokalområdet
ikke at være væsentligt.
Etablering af en udkørsel fra graveområdet i forbindelse med en
eventuel råstofgrav sker efter tilladelse fra vejdirektoratet eller
kommunen. Det bør undersøges, hvor den sikreste udkørsel kan
etableres og eventuelt skal der formuleres en forudsætning
herom i miljøvurderingen af planen.

infrastruktur

Klimatiske faktorer
CO2-udledning

Der er registeret en række ledningsejere inden for arealet. Det
antages som udgangspunkt, at ledningsinteresser kan håndteres
i forbindelse med meddelelse af en tilladelse til
råstofindvinding. Dog inddrages ledningsejerne i forbindelse
med udpegningen med henblik på at opnå sikkerhed for, at der
ikke er konflikter, som gør indvinding urentabel.
x

Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har
størst betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af
råstoffer vil indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor
den foregår.
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Bemærkninger

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre

x

Råstofindvinding i kombination med ændret nedbørsmønster
vurderes ikke at ville medføre nogen negativ påvirkning af
nærområdet.

Vandstandsændringer

x

I forbindelse med klimaforandringerne forventes det, at der
også vil ske en gradvis stigning af grundvandsstanden. Der
forventes ikke væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af
de omkringliggende områder som konsekvens heraf.

x

En del af det foreslåede graveområde ligger i et område med
kulturhistorisk bevaringsværdi (Kirkeomgivelser) udpeget i
kommuneplanen (ref. 3).
I Kommuneplanen fremgår det for beskyttede landskaber
særligt vedr. råstofindvinding, at færdiggravede råstofgrave skal
efterbehandles ud fra afvejning af ”områdets landskabs-, naturog kulturhistoriske værdier, jordbrugsinteresserne, det
rekreative potentiale og hensynet til beskyttelse af
grundvandet”.

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller bevaringsværdige
bygninger

Forhold vedr. efterbehandling vil blive varetaget i en evt.
råstofindvindingstilladelse. Umiddelbart vurderes det at være
muligt at tilrettelægge en efterbehandling, som sikrer hensyn til
kirkeomgivelserne. Forholdet vurderes ikke yderligere.
Fredede områder

x

Der er ingen fredede områder inden for eller tæt på det
foreslåede graveområde.

Nationalparker

x

Der er ikke Nationalpark i nærheden af forslaget til
graveområde.

Beskyttede diger

x

Beskyttede diger er omfattet af Museumslovens § 29a og det
kræver dispensation at påvirke digerne.
Den nordlige del af området afgrænses af et beskyttet dige, der
desuden løber gennem en fredet gravhøj. Med henblik på at
sikre diget og højen, trækkes afgrænsningen af graveområdet
langs diget.
Det vurderes, at det vil være muligt at tilrettelægge
råstofindvindingen således, at det registrerede dige ikke bliver
påvirket og beskyttelseslinjen til gravhøjen respekteres.
Der er ikke registreret andre beskyttede diger indenfor
afgrænsningen. Dog ser det på ældre kort ud til, at der er diger
på arealerne, der ikke er registrerede, selvom de stadig
eksisterer, heriblandt et ejerlavs-dige på den sydlig del af det
foreslåede graveområde. Forholdet skal vurderes nærmere.
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Bemærkninger

Fortidsminder

x

Der er en del både fredede og ikke fredede fortidsminder på
arealerne omkring forslaget til graveområdet. Det vurderes, at
det vil være muligt at tilrettelægge råstofindvindingen således,
at omgivelserne til fortidsminderne ikke bliver påvirket
væsentligt. Forholdet vurderes ikke videre.

Kirker og omgivelser

x

Se under ”Kulturhistoriske værdier, fredede eller
bevaringsværdige bygninger”.

Ressourcer og affald
Arealforbrug

x

Den sydligste del af arealet er i kommuneplanen udpeget til
værdifuldt landbrugsområde. Forslaget til graveområde dækker
ca. 80 ha landbrugsjord.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og interne køreveje. Forbruget er generelt ikke større end
nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og
evt. muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornyelig
ressource.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard
i en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer.

Affald, genanvendelse

x

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med
meddelelse af en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer,
mens bortskaffelse reguleres efter de kommunale regulativer.

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

x

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse
med råstofindvinding.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent.

Kystnærhedszone

x

En lille del af området ligger i kystnærhedszonen, som er de
nærmeste 3 km til kystlinjen. Planlovens bestemmelser om
kystnærhedszonen sigter mod at hindre øget bebyggelse.
Råstofindvinding er således i sin karakter ikke i strid med
planlovens bestemmelser.
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Bemærkninger

Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i
forbindelse med råstofindvinding.

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

x

De ejendomme, der omfattes af en udpegning til graveområdet
kan forventes at stige i værdi. De omkringliggende
beboelsesejendomme kan derimod forventes at falde i værdi i
perioden fra arealet er udlagt til graveområde og til
indvindingen er afsluttet. Herefter vil ejendommene
sandsynligvis stige i værdi igen. Forholdet vurderes ikke
yderligere.

Påvirkning af erhvervsliv

x

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften og vil muligvis tages
permanent ud af drift. Der vil derfor ske en ændring i
erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til erhvervsmæssig
råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding tinglyses der som
standard et varigt vilkår om, at der ikke må gødskes og bruges
sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelsesmuligheder som
konventionelt drevet landbrugsjord vil derfor påvirkes derfor
varigt.

Materielle goder

x

Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form
af byggerier og anlæg, samtidig med, at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.

Ref. 1.
Kommeneplan.frederikssund.dk
Ref. 2
Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved
råstofindvinding under grundvandsspejlet, rapport fase 2, november 2014.
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Vurdering af forslag udvidelse af graveområde J5 Hedeland i
Høje-Taastrup Kommune til forslag til Råstofplan 2020
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag til
udvidelse af graveområde J5 Hedeland i Høje-Taastrup Kommune vil indebære
væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre.
I bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til
udvidelse af graveområde J5 Hedeland (se figur 1). Gennemgangen foretages
som en del af miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter 1 til opfyldelse af § 12.
Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de
undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis
det nye område optages i Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og
at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på
undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse
miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte
afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan
arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse
forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)
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Figur 1
Forslag til udvidelse af
graveområde J5 Hedeland,
Høje-Taastrup Kommune.
(Kortforsyningen, DTK kort 25,
WFS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde
Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
modtaget et forslag om udvidelse af graveområde J5 Hedeland for sand og
grus ved (se figur 1) i Høje-Taastrup Kommune. Området ligger i landzone 1 km
øst for Reerslev by og 1,2 km vest for Vindinge by. Der er et par boliger
umiddelbart syd for arealet og så er der spredt bebyggelse vest for arealet.
Forslaget er mere eller mindre omgivet af tidligere og aktive råstofgrave, alle
kendetegnet ved at være beliggende i Hedelandsformationen, hvor der de
sidste ca. 100 år har været gravet betydelige mængder sand og grus.
Graveområdet har et areal på ca. 9,4 ha og ligger ca. 1,3 km vest for Reerslev i
Høje Taastrup Kommune.
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1. Figur 3
viser arealinteresser, som kan blive væsentligt påvirkede af råstofindvinding
inden for den foreslåede udvidelse af graveområdet.
Matr.nr.

Bemærkning

7b, 7c og 23a Reerslev By,
Reerslev

Landbrugsareal med græsning og et mindre
areal tidligere råstofgrav.

Tabel 1. Oplysninger om forslag til udvidelse af graveområde J5 Hedeland.

Beskrivelse af råstofressourcen
I og omkring området forekommer 5 boringer, hvoraf én er en råstofboring
med kornstørrelsesanalyser. På baggrund af boredata og observationer fra de
omkringliggende aktive råstofgrave kan det dokumenteres, at der er en
overfladenær (<12 m) råstofforekomst i form af sand og grus inden for den
foreslåede udvidelse af J5 Hedeland. Sand- og grusforekomsten vurderes at
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være jævnt fordelt i området, men den ligger under et forholdsvis tykt lag
moræneler og ler (>10 meter). Forekomsten tolkes til at forekomme fra bund
af overjordslaget (fyld/muld/ topmoræne) og ned til ca. 20 meters dybde.
Overjordslaget i graveområdet er ca. 12 meter og internt i råstoflaget vurderes
der ikke at forekomme betydelige lag af silt/ler.
Sand- og grusforekomsten kan, jf. boringer samt observationer og
informationer om materialeproduktion i de omkring liggende råstofgrave
anvendes til fyldsand, bundsikring type I/II og stabilt grus.
Volumen af råstofressourcen er estimeret til 0,7 mio. m3. Volumenberegningen
er baseret på den antagelse, at råstoflegemet udgør en kube, hvor top er
terræn, bund er kalk (oftest) og sider er afgrænsning af graveområdet.
Efterfølgende fratrækkes volumener, som ikke er råstoffer (overjord,
skrænter/afstandskrav og lerlag) internt i råstoflegemet.
Resultat af gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet
Gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet er vist på bilag 1.
Gennemgangen viser, at den foreslåede udvidelse af graveområdet i
Råstofplan 2020 kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet med hensyn
til skjulte fortidsminder og trafikafvikling. Endvidere vurderes det, at disse
forhold vil kunne håndteres ved at opstille forudsætninger for udpegningen.
På baggrund af gennemgangen vurderes det således, at der skal opstilles en
forudsætning om, at der skal foretages henvendelse til Kroppedal Museum i
forbindelse med meddelelse af en gravetilladelse med henblik på at afklare,
om der skal udføres en arkæologisk forundersøgelse. Endvidere skal der
opstilles en forudsætning om, at trafikken ikke kører igennem Vindinge by.
Udover ovennævnte vurderes der ikke at være risiko for væsentlig påvirkning,
og forslaget således videreføres direkte som graveområde i forslag til
Råstofplan 2020 med de ovennævnte forudsætninger.
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Figur 2
Forslag til udvidelse af
graveområde J5 Hedeland med
luftfoto og matrikelkort
(Kortforsyningen,
FOT ortofoto 2016 og
matrikelkort, WFS-tjeneste)

Figur 3
Beskyttede Sten- og jorddiger
og fortidsminder
(Kortforsyningen,
FOT ortofoto 2016 og
matrikelkort, WFS-tjeneste)
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Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet

BILAG 1

Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning
Sundhedstilstand

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Gennemgang af om udpegning af forslag til udvidelse af graveområde J5 Hedeland i Høje-Taastrup kommune forventes at få en
så væsentlig indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.

x
x

Bemærkninger

Se under Støj.
Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og
støj fra Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne
medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den
aktuelle situation men påvirkningen vurderes ikke at blive
væsentlig.
I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte
grænseværdier.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser

x

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

Spredningskorridorer

x

Arealet er ikke på nuværende tidspunkt udlagt til rekreative
interesser, men det vil det blive efter endt råstofindvinding. På
sigt vil de rekreative muligheder i lokalområdet således blive
styrket, hvis der bliver indvundet råstoffer i området.

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede
marker, og det bliver der heller ikke, såfremt der etableres en
råstofgrav. Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for
befolkningen. Når råstofindvindingen er afsluttet, vil ejerskabet
overgå til det kommunalt ejede selskab Hedeland I/S, og der vil
være offentlig adgang.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder støj og støv fra drift og transport (se under
sundhedstilstand, støj og trafik).

x

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 120,
Roskilde Fjord og fuglebeskyttelsesområde nr. 105, Roskilde
Fjord. Området ligger ca. 6 km fra det foreslåede graveområde.
På grund af afstanden til området vurderes det, at udpegningen
af graveområdet ikke at ville påvirke de arter og naturtyper, der
udgør udpegningsgrundlaget for området.

x

Det foreslåede graveområde ligger ikke i et område udpeget
som spredningskorridor. Råstofindvinding vurderes ikke at ville
forringe arters spredningsmuligheder sammenlignet med den
nuværende arealanvendelse.
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Bemærkninger

Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

x

Der er ikke registreret beskyttet natur inden for det foreslåede
graveområde. Der ligger flere gamle råstofgravesøer og
tilhørende våde naturtyper (se figur 3), som er beskyttet efter §
3. Råstofindvinding kan have indflydelse på
overfladeafstrømningen og dermed vandtilførslen til søer og
vådområder i nærheden. De gamle gravesøer vurderes
imidlertid ikke at ville blive påvirket af ændret
overfladeafstrømning. De er er skabt ved indvinding under
grundvand og får således tilført den væsentligste vandmængde
via grundvandet. Forholdet vurderes ikke yderligere.

Planteliv

x

Arealerne er i dag primært dyrkede marker, og
der findes ikke registreringer af særligt værdifuld botanik.
Hensyn til eventuelle senere registreringer eller fund vurderes
at kunne varetages i forbindelse med meddelelse af en
råstoftilladelse.

Dyreliv

x

Det foreslåede graveområde fremstår i dag primært som
landbrugsareal, og der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv
tilknyttet disse arealer, som kan blive påvirket af udlæg af
graveområde.
Påvirkningen af eventuelle senere registreringer af levesteder
for bilag IV-arter vil indgå i sagsbehandlingen af de enkelte
råstoftilladelser.

Sjældne, udryddelsestruede
Dele af det el. fredede dyr,
planter el. naturtyper
Grønne områder

x

Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede el. fredede
dyr, planter el. naturtyper på arealet. Se i øvrigt ovenfor.

x

Området anvendes til landbrugsformål.

Skov

x

Der er ikke fredskov i det foreslåede graveområde, og det er
ikke udpeget til skovrejsning i kommuneplanen (ref. 1).

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

x

Det foreslåede areal ligger i et område, som i forvejen er stærkt
præget af mange års råstofindvinding, og hvor den kommunale
planlægning er tilrettelagt efter denne aktivitet.
Råstofindvinding i det foreslåede område vurderes derfor ikke
at ville udgøre en væsentlig øget landskabelig påvirkning.

Geologiske værdier

x

Der er ikke udpeget geologiske bevaringsværdier inden for
området.

Jordforurening

x

Der er ikke kortlagte jordforureninger i eller i umiddelbar
nærhed af området.

Risiko for forurening

x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 13 - Side -7 af 11
Bemærkninger

Såfremt brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der fra arealet ikke være risiko for
forurening. Håndtering af brændstof m.v. reguleres i en
råstofindvindingstilladelse.
Jordhåndtering/flytning

x

Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmende volde og benyttes i efterbehandlingen.

x

Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre
ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke
nærliggende våde naturtyper eller vandløb. De nærliggende
våde naturtyper er gamle gravesøer skabt ved råstofindvinding
under grundvandsspejl. Disse naturtyper vurderes ikke at blive
påvirkede af evt. ændret overfladeafstrømning ved indvinding
på det ansøgte areal.

Udledning af spildevand

x

Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.

Grundvandsforhold/drikkevan
d

x

Hele det foreslåede graveområde er beliggende inden for et
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
Ejendommene umiddelbart vest for arealet har egen
vandforsyning.

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet sandsynligvis indebærer en ringe risiko for at
påvirke grundvandskvaliteten eller -kvantiteten væsentligt /Ref.
2.
Bortgravning af jordlag over grundvandet nedsætter imidlertid
muligheden for, at jorden binder de stoffer, som siver gennem
den umættede zone til grundvandet. Grundvandsmagasinet
under råstofgraven efterlades således mere sårbart for
nedsivende stoffer. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen stiller
Region Hovedstaden som standard vilkår om forbud mod
anvendelse af gødningsstoffer og pesticider inden for
indvindingsområdet også efter endt gravning.
x

Indvinding under grundvandsspejl kan medføre en midlertidig
sænkning af grundvandsstanden i omkringliggende vådområder
eller vandløb, såfremt sådanne områder tilføres vand fra samme
grundvandsmagasin, som der graves i. Undersøgelser har vist, at
en evt. sænkning af grundvandsspejl typisk ikke vil overstige
årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles få 100
m fra gravesøen. Men med henblik på en konkret vurdering af
risikoen for at påvirke grundvandsressourcen i det foreslåede
graveområde har regionen fået udtaget jord- og vandprøver til
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 13 - Side -8 af 11
Bemærkninger

brug for analyse af en række fysiske og kemiske data, der vil
indgå i en miljøvurdering af forholdet.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening af
grundvandet. I en råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet
vilkår vedr. indretning og drift, således at indvinding ikke
medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og
nærliggende recipienter.
Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området.
I en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som
standard vilkår om indretning og drift af råstofgraven, der skal
sikre, at støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.

Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

x

Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget
mængde tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget
emission. Der kan etableres støvdæmpende foranstaltninger
inden lastbilerne forlader råstofgraven.
Påvirkningen vurderes at være meget lokal, og da transporten
primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen af
mennesker at være meget begrænset og ikke væsentlig.

Støj og vibrationer
Støj og vibrationer

Trafik/infrastruktur

Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på
lokalt niveau.
x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med
råstofindvinding vil muligvis kunne påvirke de nærmeste
beboere i de spredte boliger i det åbne land, som ligger vest for
graveområdet.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt. Endvidere er der
standardvilkår vedr. afstand beboelser. Afstandskravet kan
tilpasses i en konkret sag, hvis råstofmyndigheden finder det
nødvendigt.
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Trafikafvikling/belastning

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 13 - Side -9 af 11

x

Bemærkninger

Der er direkte udkørsel til Stærkendevej fra det eksisterende
graveområde, som foreslås udvidet, og trafikken vil således
kunne afledes direkte hertil. Der er ca. 6 km ad Stærkendevej og
Branhøjgårdsvej til en større vej. Trafikken vil ikke passere
igennem bysamfund og kun forbi ganske få enkeltbeboelser.
Det foreslåede område ligger på grænsen til Region Sjælland, og
der er også mulighed for at transportere råstofferne internt
igennem de eksisterende råstofgraveområder både på Region
Hovedstadens side og Sjællands side. Dette vil kunne mindske
den tunge trafik i lokalområdet.
Trafikken kan enten afvikles mod nordvest til Østre Vindingevej
uden for Vindinge by og herfra til det overordnede vejnet eller
mod nordøst og direkte ud til Branhøjgårdsvej.
Det vurderes, at der er mulighed for at afvikle trafikken på en
hensigtsmæssig måde i forhold til omgivelserne. Området
udlægges dog på en forudsætning om, at trafikken ikke må køre
igennem Vindinge by.

infrastruktur
Klimatiske faktorer
CO2-udledning

Der er ikke fundet andre infrastrukturanlæg eller interesser
inden for det foreslåede graveområde.
x

Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har
størst betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af
råstoffer vil indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor
den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre som
følge af klimaforandringer

x

Råstofindvinding i kombination med ændret nedbørsmønster
vurderes ikke at ville medføre nogen negativ påvirkning af
nærområdet.

Vandstandsændringer

x

I forbindelse med klimaforandringerne forventes det, at der
også vil ske en gradvis stigning af grundvandsstanden. Der
forventes ikke væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af
de omkringliggende områder som konsekvens heraf.

x

Det foreslåede graveområde er ikke udpeget som værdifuldt
kulturmiljø i kommuneplanen. (ref. 1)

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller
bevaringsværdige bygninger

9

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Fredede områder
Nationalparker
Beskyttede diger

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 13 - Side -10 af 11

x
x

x

Bemærkninger

Der er ikke fredede området inden for eller i umiddelbar
nærhed til det foreslåede graveområde.
Der er et beskyttet dige på den vestlige side af matrikel 7b
Reerslev By, Reerslev (se figur 4). Der er søgt om udlægning af
graveområde på nabomatriklerne i Region Sjælland.
Bortgravning af diget forudsætter en dispensation til dette fra
Høje-Taastrup og evt. Roskilde Kommune. Forholdet vurderes at
kunne håndteres i forbindelse med en tilladelse til
råstofindvinding.

Fortidsminder

x

Der er en række ikke fredede fortidsminder omkring den
foreslåede udvidelse af graveområdet (se figur 4). Kroppedal
Museum har meddelt Region Hovedstaden, at der forventes at
være fortidsminder af lignende karakter inden for det
foreslåede graveområde.
Det vurderes, at en evt. udpegning til graveområde bør være på
en forudsætning om, at der skal foretages henvendelse til det
lokale museum i forbindelse med meddelelse af en
råstoftilladelse med henblik på at afklare, om der skal udføres
en forundersøgelse til at afdække eventuelle yderligere fund.

Kirker og omgivelser

x

Der er 1 km til Reerslev Kirke. Forholdet vurderes ikke nærmere.

Ressourcer og affald
Arealforbrug

x

Forslaget til graveområde dækker ca. 10 ha landbrugsjord.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og interne køreveje. Forbruget er generelt ikke større end
nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og
evt. muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornyelig
ressource.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard
i en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer.

Affald, genanvendelse

x

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med
meddelelse af en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer,
mens bortskaffelse reguleres efter de kommunale regulativer.
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Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 13 - Side -11 af 11
Bemærkninger

x

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse
med råstofindvinding.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent (se under landskab). Påvirkningen kan i et vist
omfang afbødes ved efterbehandling.

x

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

ikke relevant.
Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i
forbindelse med råstofindvinding.

x

De ejendomme, der omfattes af en udpegning til graveområde
kan forventes at stige i værdi. De omkringliggende
beboelsesejendomme kan derimod forventes at falde i værdi i
perioden fra arealet er udlagt og til råstofindvindingen er
afsluttet. Herefter vil ejendommene sandsynligvis stige i værdi
igen. Forholdet vurderes ikke yderligere.

Påvirkning af erhvervsliv

x

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften, og vil muligvis tages
permanent ud af drift. Der vil derfor ske en ændring i
erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til erhvervsmæssig
råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding tinglyses der som
standard et varigt vilkår, om at der ikke må gødskes og bruges
sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelsesmuligheder som
konventionelt drevet landbrugsjord vil derfor påvirkes derfor
varigt.

Materielle goder

x

Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form
af byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.

Kystnærhedszone
Lys og/eller refleksioner

x

Ref. 1.
Høje Taastrup Kommuneplan 2014. Digital plan: http://htk-end.cowi.webhouse.dk/
Ref. 2.
Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved
råstofindvinding under grundvandsspejlet, rapport fase 2, november 2014
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Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 14 - Side -1 af 14
Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet ved forslag
til graveområde ved Rørbæk i Frederikssund Kommune
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag
til et nyt graveområde ved Ll. Rørbæk i Frederikssund Kommune vil indebære
væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre.
I bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til
et nyt graveområde (se figur 1). Gennemgangen foretages som en del af
miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter til opfyldelse af § 12.
Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de
undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis
det nye område optages i Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en
eller flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre,
og at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på
undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse
miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte
afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan
arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse
forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.
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Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 14 - Side -2 af 14
Figur 1
Forslag til nyt
graveområde ved
Rørbæk, Frederikssund
Kommune.
(Kortforsyningen,
kort25, WMS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde
Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
stillet forslag om udpegning af et nyt graveområde for sand og grus ved
Rørbæk i Frederikssund Kommune. Herudover har regionen samme sted
modtaget et forslag til et nyt graveområde i forbindelse med indkaldelsen af
idéer og forslag (se figur 1). Forslagene behandles som ét samlet forslag i
nedenstående notat.
Området ligger i landzone. Der ligger flere enkeltbeliggende
boliger/landejendomme omkring det foreslåede graveområde samt
landsbyen Lille Rørbæk umiddelbart syd for.
Data om graveområdet er samlet i nedenstående tabel 1. viser de
arealinteresser i det foreslåede graveområde, der vil blive undersøgt
nærmere i den videre miljøvurdering af forslag til nyt graveområde ved
Rørbæk.
Matr. nr.

Bemærkning

3e, 3k, 4a, 4b og 12 St.
Rørbæk By, Snostrup

Landbrugsmæssig drift

Tabel 1. Oplysninger om forslag til graveområde ved Rørbæk.
Beskrivelse af råstofressourcen
Det foreslåede graveområde ved Rørbæk er en del af et areal, der er udlagt
til interesseområde i Råstofplan 2016.
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Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 14 - Side -3 af 14
Region Hovedstaden har fået udført 9 boringer inden for det område, som
foreslås udlagt. Resultaterne kan ses i rapporten, der kan findes på regionens
hjemmeside. Boringerne har bekræftet, at der findes sand og grus ned til
mellem 15 og 25 m under terræn. Råstofforekomsten består hovedsagelige
af sand med vekslende lag af gruset sand og morænegrus. De fundne
materialer vurderes at kunne bruges til bundsikring type I/II og fyldsand og
nogle vil kunne indgå i fremstilling af stabilt grus.
Volumen af sand- og grusforekomsterne i graveområde Lille Rørbæk er
beregnet til 5,7 mio. m3. Heraf er volumen af materialer i grusfraktionen
beregnet til 1.4 mio. m3, men dette tal er sandsynligvis betydelig større,
eftersom beregningen alene er baseret på de gruslag som boringerne faktisk
har truffet, og ikke hvad der måtte forekomme af grusforekomster dybere
end bund af boring.
Volumenberegningen er baseret på den antagelse, at råstoflegemet udgør en
kube hvor top er terræn, bund er Kertemindemergel og sider er afgrænsning
af graveområde. Efterfølgende trækkes så volumener fra som ikke er
råstoffer: 1) overjord, 2) skrænter/afstandskrav og 3) lag af ler/moræneler
internt i sand- og gruslegemet.
I denne beregning indgår ikke den del af graveområdet, der er beliggende i
BNBO-området, da regionen ikke udlægger nye graveområder ud indenfor
BNBO-områder.
Resultat af gennemgangen
Gennemgangen er vist på bilag 1. Gennemgangen viser, at det ikke på
nuværende grundlag kan afvises, at udpegning af området ved Rørbæk som
graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet
vedrørende trafik, grundvandsforhold, landskabelige og kulturhistoriske
interesser /ref. 1/ Forholdene bør derfor vurderes nærmere.
Herudover går det foreslåede område på matr.nr. 4b St. Rørbæk By, Snostrup
ind i et boringsnært beskyttelsesområde til en boring, hvorfra der indvindes
grundvand til almene vandforsyninger (et BNBO-område). Region
Hovedstaden lægger ikke nye graveområder ud i udpegede BNBO-områder,
den del af forslaget vil således ikke skulle vurderes yderligere, da det ikke vil
være relevant.
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Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 14 - Side -4 af 14
Figur 2
Regionens forslag og
indkommet forslag til
graveområde. (Frederikssund
Kommuneplan, Plandata
Erhvervsstyrelsen, DTK kort
25, Kortforsyningen)

Figur 3
Beskyttet landskab (grøn) og
kulturhistorisk
beskyttelsesområde (blå) i og
omkring det foreslåede
graveområde, /1/
(Frederikssund
Kommuneplan,
Kortforsyningen oversigtskort,
WFS-tjeneste)
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Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 14 - Side -5 af 14
Figur 4
Fredet område (DAI,
Kortforsyningen kort25,
WMS-tjeneste)
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Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 14 - Side -6 af 14
BILAG 1

Sundhedstilstand

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet
Gennemgang af om udpegning af forslag til nyt graveområde ved Rørbæk i Frederikssund kommune forventes at få en så
væsentlig indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.
Bemærkninger

x

Se under Støj.

x

Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket i yderste tilfælde
kan udgøre en sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste
naboer. Støj og støv fra Indvinding i det nye graveområde
vurderes at kunne medføre øget påvirkning af omgivelserne i
forhold til den aktuelle situation, men påvirkningen vurderes ikke
at blive væsentlig.
Støv og støj reguleres i en råstofindvindingstilladelse, hvor der
som standard stilles vilkår, som sikrer at påvirkningen af
omgivelserne begrænses mest muligt og ikke bliver overstiger
fastsatte grænseværdier.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative interesser

x

Begrænsninger og gener overfor
befolkningen

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

x

Arealet er ikke på nuværende tidspunkt pålagt rekreative
interesser. Råstofindvinding er ikke en hindring for en fremtidig
udnyttelse af arealet til rekreative aktiviteter efter endt
råstofindvinding.

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede
marker, det bliver der heller ikke såfremt der etableres en
råstofgrav. Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for
befolkningen.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder støj og støv fra drift og transport (se under
sundhedstilstand, støj og trafik).

x

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 120,
Roskilde Fjord og fuglebeskyttelsesområde nr. 105, Roskilde Fjord,
Kattinge Vig og Kattinge sø. Området ligger ca. 0,9 km fra det
foreslåede graveområde. Udpegningsgrundlaget udgøres af
naturtyperne:
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
Kystlaguner og strandsøer
Større lavvandede bugter og vige
Enårig vegetation på stenede strandvolde
Flerårig vegetation på stenede strande
Klinter eller klipper ved kysten
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 14 - Side -7 af 14
Bemærkninger

Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der
koloniserer mudder og sand
Strandenge
Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter
ved bredden
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store
vandaks
Brunvandede søer og vandhuller
Vandløb med vandplanter
Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige
orkidélokaliteter)
Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
Rigkær
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
Bøgeskove på muldbund
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
Skovbevoksede tørvemoser
Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
Og arter:
Skæv vindelsnegl, Sump vindelsnegl, Eremit, Stor vandsalamander,
Blank seglmos, Mygblomst, Sangsvane, Havørn, Klyde, Fjordterne,
Havterne, Dværgterne, Knopsvane, Grågås, Skeand, Troldand,
Hvinand, Stor Blishøne
Udpegning af graveområdet vurderes ikke at ville påvirke de arter
og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000
området.

Spredningskorridorer

x

Det foreslåede graveområde ligger ikke i et område udpeget som
økologisk forbindelse i kommuneplanen. Råstofindvinding
vurderes ikke at ville forringe arters spredningsmuligheder
sammenlignet med den nuværende arealanvendelse.

Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

x

Der ligger ikke § 3 beskyttede områder inden for eller tæt på det
forslåede graveområde. Der vurderes ikke at være risiko for
påvirkning af områder beskyttet efter §3 i NBL.

Planteliv

x

Arealerne er i dag primært dyrkede marker, og der findes ikke
registreringer af særligt værdifuld botanik.
Hensyn til eventuelle senere registreringer eller fund vurderes at
kunne varetages i forbindelse med meddelelse af en
råstoftilladelse.
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Dyreliv

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 14 - Side -8 af 14

x

Bemærkninger

Det foreslåede graveområde fremstår i dag som landbrugsareal,
og der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv tilknyttet disse
arealer, som kan blive påvirket af udlæg af graveområde.
Påvirkningen af eventuelle senere registreringer af levesteder for
bilag IV-arter vil indgå i sagsbehandlingen af de enkelte
råstoftilladelser.

Sjældne, udryddelsestruede el.
fredede dyr, planter el.
naturtyper
Grønne områder

x

Se ovenstående punkter.

x

Det foreslåede graveområde er i dag udlagt til landbrugsareal.

Skov

x

Det foreslåede graveområde er udpeget som skovrejsning uønsket
i kommuneplanen. Der er ikke skov på arealet.

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

x

Det foreslåede graveområde ligger inden for en udpegning af
beskyttet landskab, jf. Frederikssund Kommunes kommuneplan
(ref. 1). Det fremgår af kommuneplanen, at området skal
beskyttes mod byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen,
som kan svække karakteren og de visuelle oplevelsesmuligheder.
For beskyttede landskaber fremgår det særligt af kommuneplanen
vedr. råstofindvinding, at færdiggravede råstofgrave skal
efterbehandles ud fra afvejning af ”områdets landskabs-, naturog kulturhistoriske værdier, jordbrugsinteresserne, det rekreative
potentiale og hensynet til beskyttelse af grundvandet.
I områder med drikkevandsinteresser skal færdiggravede
arealer søges efterbehandlet til naturformål, rekreative formål,
ekstensiv landbrugsdrift eller skovbrug. Såfremt der ikke er risiko
for grundvandsforurening, kan færdiggravede arealer søges
efterbehandlet til byformål eller jordbrugsformål.”
Den potentielle påvirkning af de landskabelige værdier skal
vurderes nærmere med henblik på at afklare, om der kan opstilles
nogle ramme for indvindingen, som understøtter de hensyn, der
er beskrevet i kommuneplanen.

Geologiske værdier

x

Der er ikke udpeget geologiske interesser inden for det foreslåede
graveområde.

Jordforurening

x

Der er ikke kortlagte jordforureninger i eller i umiddelbar nærhed
af området.

Risiko for forurening

x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko.
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Bemærkninger

Såfremt brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der fra arealet ikke være risiko for forurening.
Håndtering af brændstof m.v. reguleres i en
råstofindvindingstilladelse.

Jordhåndtering/flytning

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

Udledning af spildevand
Grundvandsforhold/drikkevand

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 14 - Side -9 af 14

x

Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmene volde og benyttes i efterbehandlingen.

x

Råstofindvinding vil som udgangspunkt ikke påvirke vandstanden i
de nærliggende vådområder væsentligt. Indvinding under
grundvandsspejl kan medføre en midlertidig sænkning.
Undersøgelser har vist, at en evt. sænkning typisk ikke vil
overstige årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles
få 100 m fra indvindingsstedet.

x
x

Hensyn til beskyttede vådområder varetages i
indvindingstilladelserne.
Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.
Hele det foreslåede graveområde er beliggende inden for et
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som dækker
størstedelen af Sjælland samt inden for nitratfølsomt
indvindingsområde og indsatsområde for nitrat. Den nordlige del
ligger delvist inden for indvindingsområdet til Marbæk Vandværk
(Novafos). Forslag fremsendt i forbindelse med indkaldelse af
idéer og forslag strækker sig mod nord ind i BNBO for
indvindingsboringer til Marbæk Vandværk.
Der er ikke markvandingsboringer eller private
vandindvindingsboringer i eller i umiddelbar nærhed af det
foreslåede graveområde. Regionen lægger ikke nye graveområder
i BNBO. Graveområdet vil derfor blive afgrænset mod nord af
BNBO. Forholdet undersøges derfor ikke nærmere.
Regionens undersøgelser i området indikerer, at der er
råstofforekomster under grundvandsspejl. Indvinding under
grundvandsspejl kan medføre en midlertidig sænkning af
grundvandsstanden. Undersøgelser har vist, at en evt. sænkning af
grundvandsspejl typisk ikke vil overstige årstidsvariationen, og at
den oftest ikke vil kunne måles få 100 m fra gravesøen. Forholdet
skal dog vurderes nærmere.
Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet ikke påvirker grundvandskvaliteten eller kvantiteten væsentligt (ref. 2). Regionen har
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 14 - Side -10 af 14
Bemærkninger

En mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til opbevaring
og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt brændstof o.
lign. opbevares i overensstemmelse med gældende regler, vil der
ikke være risiko for forurening af grundvandet. I en
råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet vilkår vedr.
indretning og drift, således at indvinding ikke medfører negative
konsekvenser for grundvandsressourcen og nærliggende
recipienter.
Udpegning af graveområdet vurderes ikke at indebære en risiko
for forurening af grundvandsressourcen.
Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

Emissioner fra eventuel trafik til
og fra området

x

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i forbindelse
med gravning, sortering og transport fra området.
I en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som standard
vilkår om indretning og drift af råstofgraven, der skal sikre, at
støvgener minimeres og som skal sikre overholdelse af
Miljøstyrelsens grænseværdier for emission af partikler (PM10 og
PM2,5).
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner og
forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.
Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget mængde
tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget emission. I
råstoftilladelserne kan der stilles vilkår om etablering af
støvdæmpende foranstaltninger inden lastbilerne forlader
råstofgraven.
Påvirkningen vurderes at være meget lokal, og da transporten
primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen af mennesker
at være meget begrænset og ikke væsentlig.

Støj og vibrationer
Støj og vibrationer

Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på
lokalt niveau.
x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med råstofindvinding
vil muligvis kunne påvirke de nærmeste beboere i landsbyen Ll.
Rørbæk samt de spredte boliger i det åbne land, som ligger
tættest på graveområdet.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
indvindingstilladelse. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt. Endvidere er der
standardvilkår vedr. afstand beboelser. Afstandskravet kan
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Trafik/infrastruktur
Trafikafvikling/belastning

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 14 - Side -11 af 14
Bemærkninger

tilpasse i en konkret sag, hvis råstofmyndigheden finder det
nødvendigt.
x

Området grænser mod vest op til den eksisterende,
Frederikssundsvej, som indgår i linjeføringen til
Frederikssundsmotorvejen. Det skal undersøges nærmere i
miljøvurderingen, om råstofindvinding kan udføres på en måde,
som ikke vanskeliggør de planlagte vejanlæg til
Frederikssundsmotorvejen og om udnyttelse af ressourcen evt.
kan kombineres med anlægsarbejdet.
Såfremt råstofressourcen ikke kan udnyttes i forbindelse med
anlægsarbejdet, skal de trafikale forhold omkring transporten af
råstofferne ud fra graveområdet vurderes yderligere i
miljøvurderingen af forslaget.

infrastruktur

x

Der er registeret en række ledningsejere inden for arealet. Det
antages som udgangspunkt, at ledningsinteresser kan håndteres i
forbindelse med meddelelse af en tilladelse til råstofindvinding.
Dog inddrages ledningsejerne i forbindelse med udpegningen med
henblik på at opnå sikkerhed for, at der ikke er konflikter, som gør
indvinding urentabel.

Klimatiske faktorer
CO2-udledning

x

Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har størst
betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af råstoffer vil
indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre som
følge af klimaforandringer
Vandstandsændringer

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller bevaringsværdige
bygninger

x
x

x

Råstofindvinding i kombination med ændret nedbørsmønster
vurderes ikke at ville medføre nogen negativ påvirkning af
nærområdet.
I forbindelse med klimaforandringerne forventes det, at der også
vil ske en gradvis stigning af grundvandsstanden. Der forventes
ikke væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af de
omkringliggende områder som konsekvens heraf.
Det foreslåede graveområde ligger inden for en udpegning som
kulturhistorisk beskyttelsesområde jf. Frederikssund Kommunes
kommuneplan 2017 (ref. 1). Det fremgår af kommuneplanen, at
området skal beskyttes mod byggeri, anlæg og ændringer i
arealanvendelsen, som kan svække karakteren og de visuelle
oplevelsesmuligheder.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 14 - Side -12 af 14
Bemærkninger

Udpegningen er videreført fra tidligere planer, og af Regionplan
2005 (HUR) fremgår det, at udpegningsgrundlaget kan være flere
forskellige ting, men bl.a. tydelige stjerneudskiftninger, som det
f.eks. er tilfældet i landsbyen Lille Rørbæk.
Det skal vurderes nærmere, om indvinding og efterbehandling kan
tilrettelægges, så de hensyn, som ligger til grund for udpegningen,
fortsat understøttes.
Fredede områder

x

Det foreslåede graveområde afgrænses mod vest af den 384 ha
store fredning ved Lille Rørbæk. Fredningen har bl.a. til formål at
beskytte et større værdifuldt strandengsareal. Af
Fredningsnævnets afgørelse (ref. 3) fremgår det af, at området
”rummer store landskabelige, natur- og kulturhistoriske samt
rekreative værdier, der bør sikres og forbedres ved fredning.”
Det fremgår endvidere, at det fredede område rummer væsentlig
og sjælden botanik knyttet til strandengen og bl.a. naturtypen
ekstrem rigkær.
Det vurderes, at der kan indvindes råstoffer i det foreslåede
område uden at det vil påvirke de naturtyper og arter, som
fredningen skal beskytte.

Nationalparker

x

Det foreslåede areal ligger ikke indenfor en nationalpark

Beskyttede diger

x

Der er ikke registreret beskyttede diger inden for det foreslåede
graveområde, og der er ikke identificeret diger i forbindelse med
besigtigelsen.

Fortidsminder

x

Der er ikke registret fortidsminder inden for det foreslåede
graveområde.

Kirker og omgivelser

x

Der er ikke kirker eller byggelinjer inden for i eller i nærheden af
det foreslåede graveområde.

Ressourcer og affald
Arealforbrug

x

Forslaget til graveområde dækker ca. 32 ha landbrugsjord.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og interne køreveje. Forbruget er ofte ikke større end nogle
få 100 m3/år.
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Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Produkter, materialer og
råstoffer

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 14 - Side -13 af 14
Bemærkninger

x

Der forventes primært at blive indvundet sand og grus, evt. muld i
området. Primære råstoffer er en ikke fornybar ressource, som
kun kan indvindes en gang.

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard i
en indvindingstilladelse.
Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med
meddelelse af en indvindingstilladelse, mens bortskaffelse
reguleres efter de kommunale regulativer.

Affald, genanvendelse

x

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

x

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse med
råstofindvinding.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent, se under landskab og kulturhistoriske værdier.

Kystnærhedszone

x

Området ligger i kystnærhedszonen, som er de nærmeste 3 km til
kystlinjen. Planlovens bestemmelser om kystnærhedszonen sigter
mod at hindre øget bebyggelse. Råstofindvinding er således i sin
karakter ikke i strid med planlovens bestemmelser.

Lys og/eller refleksioner

x

Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i forbindelse
med råstofindvinding.

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

x

De/den ejendom, der omfattes af en udpegning til graveområdet
kan forventes at stige i værdi. De omkringliggende
beboelsesejendomme kan derimod forventes at falde i værdi i
perioden fra arealet er udlagt til graveområde og til indvindingen
er afsluttet. Herefter vil ejendommene sandsynligvis stige i værdi
igen. Forholdet vurderes ikke yderligere.

Påvirkning af erhvervsliv

x

Materielle goder

x

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften, og vil muligvis tages
permanent ud af drift. Der vil derfor ske en ændring i erhvervslivet
lokalt fra landbrugsdrift til erhvervsmæssig råstofindvinding. Efter
endt råstofindvinding tinglyses der som standard et varigt vilkår,
om at der ikke må gødskes og bruges sprøjtemidler på arealet.
Arealets anvendelsesmuligheder som konventionelt drevet
landbrugsjord vil derfor påvirkes varigt.
Indvinding af råstoffer vil kunne tilføje en ressource i lokalområdet
i form af materialer, der kan anvendes ved bygge- og
anlægsprojekter i nærområdet, f.eks. udbygning af
Frederikssundsmotorvejen.

13

Møde i Miljø- og klimaudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 9 - Orienteringssag: Orientering om partshøring af gennemgang af
miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
eksisterende grave-og interesseområder
Bilag 14 - Side -14 af 14
Ref. 1.
Frederikssund Kommuneplan 2017. Digital plan: http://kommuneplan.frederikssund.dk/
Ref. 2.
Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved
råstofindvinding under grundvandsspejlet, rapport fase 2, november 2014
Ref. 3.
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amts afgørelse af 7. februar 1996 om fredning af arealer ved Lille
Rørbæk
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Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet ved forslag
til graveområde ved Skævinge i Hillerød Kommune
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag til
et nyt graveområde ved Skævinge i Hillerød Kommune vil indebære væsentlig
påvirkning af en eller flere miljøparametre.
I bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til et
nyt graveområde (se figur 1). Gennemgangen foretages som en del af
miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter 1 til opfyldelse af § 12.
Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de
undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis
det nye område optages i Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og
at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på
undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse
miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte
afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan
arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse
forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

1 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)
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Figur 1
Forslag til nyt graveområde
ved Skævinge, Hillerød
Kommune. (Kortforsyningen,
DTK kort 25, WFS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde
Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
fremsat et forslag om udpegning af et nyt graveområde for sand og grus ved
Skævinge (se figur 1) i Hillerød Kommune. Området ligger i landzone.
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1.
Figurer 3 viser de arealinteresser i det foreslåede graveområde, der vil blive
undersøgt nærmere i den videre miljøvurdering af forslag til nyt graveområde
ved Skævinge.
Matr.nr.

Bemærkning

19a, 19b, 19c, 19d, 19f, 19h,
19k, 20c og 41 Skævinge By,
Skævinge

Landbrug og spredte søer og moser samt et overdrev

6e Harløse By, Tjæreby
Tabel 1. Oplysninger om forslag til graveområde ved Skævinge.

Beskrivelse af råstofressourcen
Region Hovedstaden har i foråret 2018 fået foretaget en række råstofboringer
på arealet. Resultaterne kan ses i rapporten, der kan findes på regionens
hjemmeside. På baggrund af boredata og MEP-data kan det dokumenteres, at
der er en overfladenær råstofforekomst (<12 m) i form af sand i området ved
Skævinge. Sandforekomsten er mere eller mindre jævnt fordelt over hele
området, og der er generelt en sammenhæng mellem de terrænnære sandlag,
topografi (høj terrænkote) og jordartskort i området.
Sandforekomsten i Skævinge ligger generelt relativt overfladenært under 0,3 5 meter moræneler.
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Jf. kornkurverne kan råstofferne i Skævinge anvendes til bundsikringsmateriale
II og fyldsand.
Volumen af det øvre sandlag i graveområde Skævinge er beregnet til 3,5 mio.
m3. Volumenberegningen er baseret på den antagelse, at råstoflegemet udgør
en kube hvor top er terræn, bund er morænelerlaget mellem øvre og nedre
sandlag og sider er afgrænsning af graveområde. Efterfølgende trækkes så
volumener fra som ikke er råstoffer: 1) overjord, 2) skrænter/afstandskrav og
3) lag af ler/moræneler internt i sandlegemet.
Resultat af gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet
Gennemgangen er vist på bilag 1. Gennemgangen viser, at det ikke kan afvises,
at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have
væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende beskyttede arter samt mulig
påvirkning af våde naturtyper inden for/i umiddelbar tilknytning til området.
Endvidere viser gennemgangen, at det ikke på det nuværende grundlag kan
afvises, at råstofindvinding kan medføre en påvirkning af
grundvandsforhold/drikkevand. Forholdene bør derfor vurderes nærmere.
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Figur 2
Forslag til nyt graveområde ved
Skævinge. Ortofoto over
forslag til nyt graveområde
med matrikler
(Kortforsyningen, WFStjeneste)

Figur 3
Naturhensyn og fredskov i
og omkring det foreslåede
graveområde
(Kortforsyningen og DAI
WFS-tjeneste)
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Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet

BILAG 1

Gennemgang af om udpegning af forslag til graveområde Skævinge Hillerød kommune forventes at få en så væsentlig
indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.

Sundhedstilstand

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning

Bemærkninger

Ikke relevant

Miljøscreening

x

Se under Støj.

x

Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og
støj fra Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne
medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den
aktuelle situation, men påvirkningen vurderes ikke at blive
væsentlig.
I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte
grænseværdier.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser

x

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

x

Området er ikke udpeget til rekreative formål. Råstofindvinding
vil dog ikke være en hindring for en eventuel fremtidig
udnyttelse af arealet til rekreative aktiviteter.

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede
marker. Det bliver der heller ikke såfremt der etableres en
råstofgrav. Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for
befolkningen.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder støj og støv fra drift og transport (se under
sundhedstilstand, støj og trafik).

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

Spredningskorridorer

x

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 270,
Freerslev Hegn, som ligger 2-2,5 km fra det foreslåede
graveområde.
Grundet afstanden til Natura 2000-området vurderes udpegning
af graveområdet ikke at ville påvirke de naturtyper, der udgør
udpegningsgrundlaget for området.

x

Det foreslåede graveområde ligger ikke i et område udpeget
som økologisk forbindelse i kommuneplanen. Der er enkelte
hegn og småbiotoper indenfor arealet samt 2 beskyttede diger,
der kan fungere som spredningskorridorer. I forbindelse med
råstofgravning bliver der relativt hurtigt etableret skrænter og
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Bemærkninger

Ikke relevant

Miljøscreening

Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

efterbehandlede arealer, der vil kunne fungere som
spredningskorridorer, som (delvis) erstatning for de
eksisterende. Forholdet vurderes ikke yderligere.
Der er en del registreringer af mindre søer, moser og engarealer
samt overdrevsarealer inden for og op til det foreslåede
graveområde.

x

Uanset om naturområderne omfattes af en udpegning som
graveområde, vil der ikke kunne gives tilladelse til
råstofindvinding på de beskyttede arealer uden, at der
meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Endvidere vil der i forbindelse med meddelelse af en tilladelse
op til beskyttede naturtyper skulle foretages en vurdering af,
om aktiviteten kan medføre en tilstandsændring, f.eks. på grund
af ændret vandtilførsel.
For tørre naturtyper vurderes aktiv råstofindvinding i nærheden
ikke at ville påvirke tilstanden af naturtyperne. Arealer, hvor der
har været råstofindvinding er som oftest næringsfattige, hvilket
giver mulighed for, at de tørre § 3 naturtyper kan sprede sig
yderligere i forhold til i dag og arterne dermed opnå større
robusthed. For de tørre naturtyper som overdrev kan
indvindingen således være en fordel på sigt.
For de våde naturtyper skal forholdene imidlertid vurderes
nærmere, da råstofindvinding kan medføre væsentlige
ændringer i afstrømningsforholdene, som kan påvirke
vandtilførslen til søer, moser og tidvis våde enge.

x

Planteliv

x

Se ovenstående punkt.

Dyreliv

x

Se nedenstående punkt.

Sjældne, udryddelsestruede
Dele af det el. fredede dyr,
planter el. naturtyper

x

I et af sø- og moseområderne er der fundet stor
vandsalamander og spidssnudet frø, som er optegnet på
habitatdirektivets bilag IV. Mulige påvirkninger af arternes
levevilkår skal vurderes nærmere.

Grønne områder

x

Se nedenstående punkt.

Skov

x

Forslaget til graveområde er udlagt til skovrejsning i Hillerød
Kommunes kommuneplan //ref. 1//. Råstofindvinding er ikke en
hindring for fremtidig skovrejsning på arealet, såfremt der ikke
indvindes under grundvand. Skovrejsning efter råstofindvinding
vurderes som en fordel i forhold til beskyttelse af
grundvandsressourcen.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Bemærkninger

Ikke relevant

Miljøscreening

Såfremt arealet udpeges til graveområde, vil skovrejsningen ikke
kunne realiseres, før råstofforekomsten er indvundet.
Der er desuden fredskovpligt på en mindre del af arealet. Der er
dog ikke skov på nuværende tidspunkt, men en eventuel
råstoftilladelse vil kræve dispensation fra skovloven.
Herudover er der nogle mindre beplantede arealer, der har
karakter af skov, uden der dog er registreret fredskov på
arealerne.

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

x

Det foreslåede graveområde er ikke omfattet af særlige
landskabelige udpegninger i kommuneplanen.
Forhold vedr. efterbehandling vil blive varetaget i en evt.
råstofindvindingstilladelse. Umiddelbart vurderes det at være
muligt at tilrettelægge en efterbehandling, som sikrer hensyn til
omgivelserne.

Geologiske værdier

x

Der er ikke udpeget geologiske bevaringsværdier inden for
området.

Jordforurening

x

Der er et lille areal i den sydøstlige del af området, der er
kortlagt på V1-niveau (dvs. muligvis forurenet). Forholdet kan
undersøges i forbindelse med en ansøgning om tilladelse til
råstofindvinding. Forholder vurderes at kunne håndteres ved
evt. udpegning af området som graveområdet. Forholdet
undersøges ikke nærmere.

Risiko for forurening

x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko.
Såfremt brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der fra arealet ikke være risiko for
forurening. Håndtering af brændstof m.v. reguleres i en
råstofindvindingstilladelse.

Jordhåndtering/flytning

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder
Udledning af spildevand

x

x

Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmende volde og benyttes i efterbehandlingen.
Udlæg af graveområdet skal miljøvurderes med henblik på at
afklare risikoen for at påvirke våde naturtyper/vandløb. Se i
øvrigt ovenfor under Naturbeskyttelse, jf. § 3 NBL.

x

Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Bemærkninger

Ikke relevant

Miljøscreening

Grundvandsforhold/drikkevan
d

Hele det foreslåede graveområde er beliggende inden for et
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som dækker
størstedelen af Sjælland. Området ligger indenfor
indvindingsoplandet til Meløse Vandværk.
Der er 4 private vandforsyningsanlæg umiddelbart syd for
forslaget i en afstand af mellem ca. 25 og 210 m. Der er ikke
yderligere vandindvindingsanlæg i eller i nærheden af det
forslåede graveområde.
Indvinding under grundvandsspejl kan medføre en midlertidig
sænkning af grundvandsstanden i omkringliggende vådområder
eller vandløb, såfremt sådanne områder tilføres vand fra samme
grundvandsmagasin, som der graves i. Undersøgelser har vist, at
en evt. sænkning af grundvandsspejl typisk ikke vil overstige
årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles få 100
m fra gravesøen.
Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet sandsynligvis indebærer en ringe risiko for at
påvirke grundvandskvaliteten eller -kvantiteten væsentligt
//2//. Men med henblik på en konkret vurdering af risikoen for
at påvirke grundvandsressourcen i det foreslåede graveområde
har regionen fået udtaget jord- og vandprøver til brug for
analyse af en række fysiske og kemiske data, der vil indgå i en
miljøvurdering af forholdet.

x

x

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

x

En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening af
grundvandet. I en råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet
vilkår vedr. indretning og drift, således at indvinding ikke
medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og
nærliggende recipienter.
Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området.
Region Hovedstaden stiller som standard i tilladelser til
råstofindvinding vilkår om indretning og drift af råstofgraven,
der skal sikre, at støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre
Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

Bemærkninger

Ikke relevant

Miljøscreening

x

Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget
mængde tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget
emission. I forbindelse med råstofindvindingen kan der
etableres støvdæmpende foranstaltninger med henblik på
begrænsning af støvgener fra transporten, inden lastbilerne
forlader råstofgraven.
Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på
lokalt niveau.

Støj og vibrationer
Støj og vibrationer

x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med
råstofindvinding vil muligvis kunne påvirke de nærmeste
beboere i de spredte boliger i det åbne land, som ligger op til
graveområdet.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt.

Trafik/infrastruktur
Trafikafvikling/belastning

x

De mest oplagte transportruter til og fra graveområdet er nord
på via Skovbakkevej og Meløsevej, forbi den østlige del af byen
Meløse. Der er ca. 1,5 km til det overordnede vejnet, vej 16
(Isterødvejen). Der er også mulighed for at komme ud på
Meløsevej via Brogårdsvej umiddelbart nord/nordøst for
området. Trafikken vil passere højst 2-3 beboelsesejendomme,
som ligger helt ud til Brogårdsvej. Der er ca. 2 km til det
overordnede vejnet, vej 16 (Isterødvejen).
Såfremt graveområdet udpeges, kan begge ruter eller andre
alternative potentielt blive relevante, f.eks. hvis der ansøges om
indvinding i forskellige dele af graveområdet uafhængigt af
hinanden.
Regionen vurderer, at der er mulighed for fornuftig
trafikafvikling fra området uden væsentlig påvirkning af
omgivelserne. Forholdet undersøges derfor ikke nærmere.

Infrastruktur

I ledningsregistret er der registreret en række ledningsejere
inden for det mulige graveområde, men de nedgravede
ledningers placeringer fremgår ikke. De registrerede
ledningsejere vil blive inddraget i den videre miljøvurdering med
henblik på at afklare, om deres interesser kan forenes med
råstofindvinding.

Klimatiske faktorer
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre
CO2-udledning

Bemærkninger

Ikke relevant

Miljøscreening

x

Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har
størst betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af
råstoffer vil indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor
den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre

x

Råstofindvinding i kombination med ændret nedbørsmønster
vurderes ikke at ville medføre nogen negativ påvirkning af
nærområdet.

Vandstandsændringer

x

I forbindelse med klimaforandringerne forventes det, at der
også vil ske en gradvis stigning af grundvandsstanden. Der
forventes ikke væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af
de omkringliggende områder som konsekvens heraf.

x

Der er ikke registreret kulturhistoriske værdier ingen for
området. Der er gjort enkelte fund i jorden i udkanten af
området men mod vest i retningen af Skævinge by.

x

Der er ikke fredede områder i umiddelbar nærhed af det
foreslåede graveområde.

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller
bevaringsværdige bygninger
Fredede områder
Nationalparker
Beskyttede diger

x

Fortidsminder

x

x

Der er registreret 2 diger inden for den østligste del af området.
Der skal tages stilling til beskyttelsen af disse i forbindelse med
en eventuel tilladelse til råstofindvinding.
Der er ikke kendskab til beskyttede eller skjulte fortidsminder
inden for området. Nordsjællands Museum anfører i deres
høringssvar til afgrænsningsnotatet, at der grundet fund i
lokalområdet bør stilles krav om arkæologiske forundersøgelser
på arealerne i forbindelse med en konkret tilladelse til
råstofindvinding indenfor arealet.
Råstofmyndigheden kan som forudsætning for graveområdets
udpegning fastlægge, at der skal foretages henvendelse til det
lokale museum i forbindelse med meddelelse af en
gravetilladelse med henblik på at afklare, om der skal udføres
forundersøgelser til at afdække eventuelle yderligere fund i
jorden.

Kirker og omgivelser
Ressourcer og affald

x

-
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre
Arealforbrug

Bemærkninger

Ikke relevant

Miljøscreening

x

Forslaget til graveområde dækker ca. 117 ha landbrugsjord.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og interne køreveje. Forbruget er generelt ikke større end
nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og
evt. muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornyelig
ressource.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard
i en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer.

Affald, genanvendelse

x

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med
meddelelse af en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer,
mens bortskaffelse reguleres efter de kommunale regulativer.

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

x

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse
med råstofindvinding.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent, se under landskab. Påvirkningen kan i et vist
omfang afbødes ved efterbehandling.

Kystnærhedszone
Lys og/eller refleksioner

x
x

ikke relevant.
Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i
forbindelse med råstofindvinding.

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

x

De/den ejendom(me), der omfattes af en udpegning til
graveområde kan forventes at stige i værdi. De omkringliggende
beboelsesejendomme kan derimod forventes at falde i værdi i
perioden fra arealet er udlagt til graveområde og til
indvindingen er afsluttet. Herefter vil ejendommene
sandsynligvis stige i værdi igen. Forholdet vurderes ikke
yderligere.

Påvirkning af erhvervsliv

x

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften, og vil muligvis tages
permanent ud af drift. Der vil derfor ske en ændring i
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Materielle goder

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Bemærkninger

Ikke relevant

Miljøscreening

x

erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til erhvervsmæssig
råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding tinglyses der som
standard et varigt vilkår, om at der ikke må gødskes og bruges
sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelsesmuligheder som
konventionelt drevet landbrugsjord påvirkes derfor varigt.
Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form
af byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.

Ref. 1.
Hillerød Kommuneplan (http://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1102)
Ref. 2.
Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved
råstofindvinding under grundvandsspejlet. Rapport, fase 2. COWI, oktober 2014
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Vurdering af forslag til graveområde ved Stålhøjgård i
Allerød Kommune i forslag til Råstofplan 2020
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag til
et nyt graveområde ved Stålhøjgård i Allerød Kommune vil indebære væsentlig
påvirkning af en eller flere miljøparametre.
I bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til et
nyt graveområde (se figur 1). Gennemgangen foretages som en del af
miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter 1 til opfyldelse af § 12.
Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de
undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis
det nye område optages i Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og
at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på
undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse
miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte
afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan
arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse
forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

1 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)
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Figur 1
Forslag til nyt graveområde
Stålhøjgård, Allerød
Kommune. (Geodatastyrelsen,
kort25, WMS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde
Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
modtaget et forslag om udpegning af et nyt graveområde for sand, sten og
grus ved Stålhøjgård (se figur 1) i Allerød Kommune. Området ligger i landzone
tæt på det overordnede vejnet og grænser umiddelbart op til en tidligere
råstofgrav, der efterfølgende har været anvendt til miljøgodkendelsespligtig
virksomhed.
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1. Figur 3-7
viser de arealinteresser i/omkring det foreslåede graveområde, der vil blive
undersøgt nærmere i den videre miljøvurdering af forslag til nyt graveområde
ved Stålhøjgård.
Matr.nr.

Bemærkning

Matr.nr. 9d Bastrup By,
Uggeløse

Området fremstår i dag som dyrket areal.

Tabel 1. Oplysninger om forslag til graveområde Stålhøjgård.

Beskrivelse af råstofressourcen
Ansøger har udført 6 prøvegravninger inden for området, hvoraf der blev
truffet sand i de fem og grus i én. Der er udført sigteanalyser på
repræsentative prøver fra de 5 prøvegravninger, hvor der blev fundet sand.
Sigteanalyserne viser, at sandforekomsten kan udnyttes uden yderligere
forarbejdning. Endvidere er der mulighed for oparbejdning til flere typer af
bundmaterialer og beskyttelseslag omkring ledninger o. lign. Den tilgængelige
ressource over grundvandsspejl er anslået til ca. 1,7 mio. m3.
Resultat af gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet
Gennemgangen er vist på bilag 1. Gennemgangen viser, at det ikke på det
foreliggende grundlag kan afvises, at udlæg af graveområdet kan have
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væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende nærliggende mulige beskyttede
diger langs matrikelskel, geologiske og landskabelige interesser samt en
kortlagt forurening på naboejendommen. Endvidere kan det ikke afvises, der
kan ske en påvirkning af Natura2000 Habitatområdet Øvre Mølleådal. Disse
forhold bør derfor vurderes nærmere, før der kan træffes beslutning om udlæg
af graveområdet.

Figur 2
Oversigtskort. Forslag til nyt
graveområde ved Stålhøjgård.
Luftfoto, matrikelkort.
(Geodatastyrelsen).

Figur 3
Geologiske interesser. Forslag
til nyt graveområde ved
Stålhøjgård. Reliefkort og
udpegning af nationale
geologiske interesser (gul)
(kortforsyningen, plandata).
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Figur 4
Forslag til nyt graveområde
ved Stålhøjgård. Større
sammenhængende landskab
(Plandata, kortforsyningen,
luftfoto 2016, WMS-tjeneste).

Figur 5
Natura2000, Habitatområde
nr. 123 Øvre Mølleådal samt
fredning af området omkring
og imellem Bastrupsø og
Buresø (kortforsyningen,
luftfoto 2016, WMS-tjeneste).
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Figur 6
Kortlagt jordforurening på
naboejendommen.
(kortforsyningen, luftfoto
2017, WMS-tjeneste).

Figur 7
Mulige beskyttede diger i skel
mellem det forslåede
graveområde og
naboejendommene mod øst
og vest. (kortforsyningen,
hillshade, lave
målebordsblade. WMStjeneste).
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BILAG 1

Sundhedstilstand

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der bør vurderes

Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet
Gennemgang af om udpegning af forslag til graveområde Stålhøjgård i Allerød Kommune forventes at få en så væsentlig
indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.
Bemærkninger

x

Se under Støj.

x

Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og
støj fra Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne
medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den
aktuelle situation men påvirkningen vurderes ikke at blive
væsentlig.
I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte
grænseværdier.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser

x

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
x
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

x

Området er ikke udlagt til rekreative formål. I kommuneplanen
er området overordnet udlagt til landområde, hvor det fremgår
det er forbeholdt jordbrugserhvervene (ref. 1).
Råstofindvinding vil ikke være en hindring for en evt. fremtidig
udnyttelse af arealet til rekreative formål.

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede
marker, og dette ændres ikke, såfremt der etableres en
råstofgrav. Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for
befolkningen. Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i
nærområdet, herunder støj og støv fra drift og transport (se
under sundhedstilstand, støj og trafik).
Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 123,
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Området ligger ca.
0,3 km fra det foreslåede graveområde. Udpegningsgrundlaget
udgøres af:
- Skæv vindelsnegl
- Sump vindelsnegl
- Stor kærguldsmed
- Lys skivevandkalv
- Stor vandsalamander
- Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
- Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller
store vandaks
- Brunvandede søer og vandhuller
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Bemærkninger

- Vandløb med vandplanter
- Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund
(vigtige orkidélokaliteter)
- Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur
bund
- Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med
blåtop
- Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende
skovbryn
- Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
- Kilder og væld med kalkholdigt vand
- Rigkær
- Bøgeskove på morbund uden kristtorn
- Bøgeskove på muldbund
- Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
- Skovbevoksede tørvemoser
- Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
Særligt de våde naturtyper kan være påvirkelige såfremt
vandtilstrømningen ændres. På grund af den korte afstand til
Natura 2000 området vurderes det, at muligheder for
påvirkning af de arter og naturtyper, der udgør
udpegningsgrundlaget for området, skal afdækkes i forbindelse
med en miljøvurdering af det foreslåede graveområde.

Spredningskorridorer

x

Det foreslåede graveområde ligger ikke i et område udpeget
som spredningskorridor. Råstofindvinding vurderes ikke at ville
forringe arters spredningsmuligheder sammenlignet med den
nuværende arealanvendelse.

Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

x

Der er ikke beskyttet natur inden for det foreslåede
graveområde. Der er registeret to beskyttede søer umiddelbart
nord for området samt en tredje umiddelbart syd for
Bastrupvej.
Råstofindvinding i området forventes ikke at have betydning for
tilstanden af nærliggende § 3 søer. Hensyn til søerne vurderes
at kunne varetages i forbindelse med meddelelse af en tilladelse
til råstofindvinding.

Planteliv

x

Arealerne er i dag dyrkede marker, og der findes ikke
registreringer af særligt værdifuld botanik. Ved besigtigelse er
der heller ikke fundet særligt værdifuldt eller følsomt planteliv.
Hensyn til eventuelle senere fund vurderes at kunne varetages i
forbindelse med meddelelse af en tilladelse til råstofindvinding.

Dyreliv

x

Det foreslåede graveområde fremstår som landbrugsareal, og
der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv tilknyttet disse
arealer, som kan blive påvirket af udlæg af graveområde. I
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Bemærkninger

offentligt tilgængelige registre findes der ikke registreringer af
beskyttede/truede arter.
Påvirkningen af eventuelle senere registreringer vil indgå i
sagsbehandlingen i forbindelse med meddelelse af en evt.
tilladelse til råstofindvinding.

Sjældne, udryddelsestruede
Dele af det el. fredede dyr,
planter el. naturtyper
Grønne områder

x

Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede eller fredede
dyr, planter eller naturtyper på arealet. Se i øvrigt ovenfor.

x

Området anvendes til landbrugsformål.

Skov

x

Der er ikke fredskov i det foreslåede graveområde, og det er
ikke udpeget til skovrejsning i kommuneplanen.

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

x

Det foreslåede graveområde ligger inden for et areal, der er
udpeget som større sammenhængende landskab. Allerød
Kommune har gennemført en landskabskarakteranalyse af
områder, som kaldes Tunneldalene, og i kommuneplanen har
området et strategisk mål om at ”beskytte”.
Det fremgår af retningslinje 2.1.2 til kommuneplanen, at ”ved
alle ændringer i tilstand og arealanvendelse skal det
dokumenteres at landskabets karakter og karaktergivende
elementer, terrænforhold, udsigtsforhold, naturområder,
visuelle oplevelsesmuligheder og helhed ikke påvirkes negativt.”
Af retningslinje 2.1.3 fremgår det endvidere, at ”Inden for
områder med det strategiske mål Beskyt, der samtidigt er udlagt
som graveområder til råstofindvinding, kan der gives tilladelse
til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer og
dokumenterer, at landskabet reetableres i samspil og med
udgangspunkt i landskabets karakter.”
Den landskabelige værdi vil blive medtaget i miljøvurderingen
med henblik på at afklare, om det er muligt at tilrettelægge en
indvinding og efterbehandling, som sikrer hensyn til de
landskabelige værdier som anført i kommunens retningslinjer.

Geologiske værdier

x

Det foreslåede graveområde er en del af en større udpegning
som nationalt geologisk interesseområde, der strækker sig fra
Mølleådalens tunneldalssystem i nord til området omkring
Værebro å syd for Veksø (Egedal Kommune). Udpegningen
omhandler et af Danmarks største tunneldalssystemer.
Råstofindvinding vil medføre markante ændringer i landskabet,
der som udgangspunkt er permanente.
Det foreslåede graveområde udgør en lille del af den samlede
udpegning af geologiske værdier, men omfanget af påvirkningen
bør vurderes nærmere.
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x

Bemærkninger

Naboejendommen mod øst er en tidligere grusgrav, der er
kortlagt forurenet på vidensniveau 1 (matr.nr. 16 Bastrup By,
Uggeløse). Ejendommen har efter endt råstofindvinding været
benyttet til opfyld med byggeaffald, sortering og afsætning af
genanvendelsesmaterialer samt tilkørte råstoffer, og der har
tidligere været et komposteringsanlæg. Der er et
moniteringsprogram for ejendommen, hvor virksomheden
forestår prøvetagning og analyser af grundvandet to gange
årligt. I de senere år har været konstateret stigende
temperaturer i grundvandet under ejendommen samt deraf
følgende stigende koncentrationer af klorid og sulfat.
På grund af den etablerede monitering forventes det, at en evt.
mobilisering vil blive konstateret tidligt, og at reaktionstid i
forhold til at iværksatte eventuel afværge vil være ret kort.
Forhold omkring den kortlagte forurening på naboejendommen
forventes umiddelbart at kunne håndteres i forbindelse med
meddelelse af en tilladelse til råstofindvinding. Forholdet skal
dog undersøges nærmere som en del af miljøvurderingen.

Risiko for forurening

x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko. Såfremt brændstof o. lign. opbevares i
overensstemmelse med gældende regler, vil der fra arealet ikke
være risiko for forurening. Håndtering af brændstof m.v.
reguleres i en råstofindvindingstilladelse.

Jordhåndtering/flytning

x

Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding i det foreslåede graveområde. Den muld og
overjord, som ligger ovenpå selve råstofforekomsten lægges
almindeligvis i depot som støjskærmende volde og benyttes i
efterbehandlingen.

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

x

Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre
ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke
nærliggende våde naturtyper eller vandløb.
Det foreslåede graveområde ligger tæt på og ovenfor Mølleåen
og det Natura 2000 område, som knytter sig hertil (Øvre
Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov). Forholdet skal vurderes
yderligere i den videre miljøvurdering med henblik på at afklare
risikoen for at påvirke vandtilførslen til mølleåen og tilknyttede
naturarealer.

Udledning af spildevand

x

Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.

Grundvand/drikkevand

x

Det foreslåede graveområde ligger i et område for særlige
drikkevandsinteresser (OSD), som dækker størstedelen af
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Sjælland. Der er ikke Indvindingsoplande til almene vandværker
inden for eller i umiddelbar nærhed af området. Der er et enkelt
privat anlæg til drikkevandsindvinding ca. 220 m væk, som hører
til en ejendom med adresse på Slangerupvej. Boringsdata
fremgår ikke af jupiterdatabasen, og det vides derfor ikke, hvor
langt ned, drikkevandet hentes.
Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, at råstofindvinding over og under
grundvandsspejl ikke påvirker grundvandskvaliteten eller kvantiteten væsentligt (ref. 2).
Forekomsten strækker sig til under grundvandsspejl, men der
forventes ikke at kunne gives tilladelse til at grave under
grundvand, fordi området ligger inden for transportkorridoren
til motorring 5. Råstofindvinding under grundvand vil efterlade
gravesøer, hvilket vil hindre eller i høj grad besværliggøre et
fremtidigt anlægsarbejde.
Bortgravning af jordlag over grundvandet nedsætter imidlertid
muligheden for, at jorden binder de stoffer, som siver gennem
den umættede zone til grundvandet. Grundvandsmagasinet
under råstofgraven efterlades således mere sårbart overfor
nedsivende stoffer. Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen stiller
Region Hovedstaden som standard vilkår om forbud mod
anvendelse af gødningsstoffer og pesticider inden for
indvindingsområdet også efter endt gravning.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening af
grundvandet. I en råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet
vilkår vedr. indretning og drift, således at indvinding ikke
medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og
nærliggende recipienter.
Udpegning af graveområdet vurderes ikke at indebære en risiko
for forurening af grundvandsressourcen.
Forhold omkring den kortlagte forurening på naboejendommen
undersøges som en del af miljøvurderingen (se ovenfor under
jordforurening).

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området. I
en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som
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standard vilkår om indretning og drift af råstofgraven således at
støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner,
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.
x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området.
I en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som
standard vilkår om indretning og drift af råstofgraven, der skal
sikre, at støvgener minimeres.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.

x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med
råstofindvinding vil muligvis kunne påvirke de nærmeste
beboere [i den samlede bebyggelse xxxx samt] de spredte
boliger i det åbne land, som ligger op til graveområdet.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt. Endvidere er der
standardvilkår vedr. afstand beboelser. Afstandskravet kan
tilpasse i en konkret sag, hvis råstofmyndigheden finder det
nødvendigt.

Trafik
Trafikafvikling/belastning

x

Det forventes, at der er mulighed for at benytte den
eksisterende udkørsel fra naboejendommen (Bregnebjerggård)
direkte til det overordnede vejnet (Slangerupvej, 207).
Påvirkningen af trafikken på det overordnede vejnet vurderes
ikke at være væsentlig sammenlignet med den eksisterende
belastning. Såfremt graveområdet udlægges, kan regionen
opstille en forudsætning om, at trafikken skal afvikles uden om
landsbyen Bastrup.

Klimatiske faktorer
CO2-udledning

x

Råstofindvinding kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har
størst betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af
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råstoffer vil indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor
den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre

x

Ændret nedbørsmønster vurderes ikke at ville medføre risiko for
oversvømmelser af nærområdet.

Vandstandsændringer

x

I forbindelse med klimaforandringerne forventes det, at der
også vil ske en gradvis stigning af grundvandsstanden. Der
forventes ikke væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af
de omkringliggende områder som konsekvens heraf.

x

(Se evt. under fortidsminder)

x

Det foreslåede graveområde ligger ca. 0,3 km nord for
landskabsfredningen af Mølleådal, Bastrup- og Buresø.
Fredningens formål er ifølge fredningsdokumentet
hovedsageligt at sikre offentlighedens adgang samt beskytte
forbindelsen imellem Bastrupsø og Buresø. Udlæg af det
foreslåede graveområde vurderes ikke at have nogen
indvirkning på fredningens formål.

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller
bevaringsværdige bygninger
Fredede områder

Nationalparker
Beskyttede diger

x

Fortidsminder

Kirker og omgivelser
Ressourcer og affald
Arealforbrug

Der er ikke registreret beskyttede diger inden for det foreslåede
graveområde, men ud fra ældre kortlag (målebordsblade) samt
besigtigelse af det foreslåede graveområde har regionen
vurderet, at der løber diger, som nogenlunde følger skellet
imellem matr.nr. 9d (foreslået graveområde) og matr.nr. 16
Bastrup By, Uggeløse (Bregnebjerggård Fyldplads). Forholdet
bør vurderes nærmere i miljøvurderingen.

x

x

x

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder inden for det
foreslåede graveområde. Museum Nordsjælland har meddelt
regionen, at der er gjort flere fund fra oldtiden og jernalderen i
nærområdet, og at der kan være skjulte fortidsminder inden for
arealet. Museet anbefaler, at der lave en forundersøgelse inden
evt. råstofindvinding.
Såfremt graveområdet udpeges, vil regionen opstille en
forudsætning om, at der skal foretages henvendelse til det
lokale museum i forbindelse med meddelelse af en
gravetilladelse med henblik på at afklare, om der skal udføres en
forundersøgelse.
-

x

Forslaget til graveområde dækker ca. 11 ha landbrugsjord.
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x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og interne køreveje. Forbruget er generelt ikke større end
nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og
evt. muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornyelig
ressource.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard
i en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer.

Affald, genanvendelse

x

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres som standard i
forbindelse med meddelelse af en eventuel tilladelse til
indvinding af råstoffer, mens bortskaffelse reguleres efter de
kommunale regulativer.

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

x

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse
med råstofindvinding.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent, se under landskab.

Kystnærhedszone
Lys og/eller refleksioner

x
x

Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i
forbindelse med råstofindvinding.

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

x

De/den ejendom, der omfattes af en udpegning til
graveområdet kan forventes at stige i værdi. De
omkringliggende beboelsesejendomme kan derimod forventes
at falde i værdi i perioden fra arealet er udlagt til graveområde
og til indvindingen er afsluttet. Herefter vil ejendommene
sandsynligvis stige i værdi igen. Forholdet vurderes ikke
yderligere.

Påvirkning af erhvervsliv

x

I Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften, og vil muligvis tages
permanent ud af drift. Der vil derfor ske en ændring i
erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til erhvervsmæssig
råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding tinglyses der som
standard et varigt vilkår, om at der ikke må gødskes og bruges
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sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelsesmuligheder som
konventionelt drevet landbrugsjord vil derfor påvirkes derfor
varigt.
x

Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form
af byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.

Ref. 1. Allerød Kommunes Kommuneplan 2017 - 2029
Ref. 2. Miljøstyrelsens projekt nr. 526. Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet
Ref. 3. Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding
under grundvandsspejlet, rapport fase 2, Cowi oktober 2014.
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Vurdering af forslag til graveområde ved Søsum i Egedal
Kommune som nyt graveområde i forslag til Råstofplan 2020
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag til
et nyt graveområde ved Søsum i Egedal Kommune vil indebære væsentlig
påvirkning af en eller flere miljøparametre.
I bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til et
nyt graveområde (se figur 1). Gennemgangen foretages som en del af
miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter 1 til opfyldelse af § 12.
Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de
undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis det
nye område optages i Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og
at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på
undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse
miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte
afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan
arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse
forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

1 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)
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Figur 1
Forslag til nyt graveområde
ved Søsum i Egedal
Kommune. (Kortforsyningen
baggrundskort, WFS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde
Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
selv stillet forslag om udpegning af et nyt graveområde for sand og grus ved
Søsum (se figur 1) i Egedal Kommune. Området ligger i landzone
Området er en del af et areal, som er udlagt til interesseområde i Råstofplan
2016. Området ligger i landzone uden for landsbyen Søsum imellem forstæderne
Ganløse og Ølstykke i Egedal Kommune. Området ligger inden for et større
geologisk interesseområde og specifikke geologiske bevaringsværdier. Der ligger
flere enkeltbeliggende boliger/landejendomme i og omkring det foreslåede
graveområde samt et sammenhængende beboelsesområde, Nørrevang
umiddelbart øst for området. Mod nord og sydøst ligger flere beskyttede sø- og
moseområder. Det foreslåede graveområde ligger ca. 2 km nord for den
nærmeste store vej, Frederikssundsvej. Inden for området ligger et ca. 10 ha
stort fredskovsareal.
Matrikeloplysninger om forslaget er samlet i nedenstående tabel 1. Figurerne 3
og 4 viser de arealinteresser i det foreslåede graveområde, der vil blive
undersøgt nærmere i den videre miljøvurdering af forslag til nyt graveområde
ved Søsum.
Matr.nr.
23f, 22a, 22f, 42a, 43, 30, 8f,
8e, 8r, 8k, 8d, 8c, 8i, 8a, 8aa, 9i,
7d, og 7x Søsum By, Stenløse

Bemærkning
Der foreslåede graveområde drives i dag som
landbrug, som omgiver et mindre areal med
forholdsvis nyanlagt fredskov.

Tabel 1. Oplysninger om forslag til graveområde ved Søsum.

Beskrivelse af råstofressourcen
Inden for området findes flere vandboringer samt geoelektriske undersøgelser.
Endvidere har. Området er i 2018 undersøgt via 8 råstofboringer til mellem 12
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og 26 meters dybde i den østlige del af interesseområdet, hvor potentialet
forventedes at være størst. Resultaterne kan ses i rapporten, der kan findes på
regionens hjemmeside. På baggrund af boredata og MEP-data kan det
dokumenteres, at der er en overfladenær (<12 m) råstofforekomst i form af sand
og grus i området. Aflejringer med gruset indhold forekommer i den østlige del
af gravområdet, hvorimod der i den vestlige del forekommer udelukkende
sandede aflejringer. Forekomsten ligger under et dække af moræneler, der
varierer mellem 3,7 - 9,1 m.
Forekomsten tolkes jf. de udførte boringer, nærliggende dybe
vandindvindingsboringer og MEP-data at forekomme fra bund af overjordslaget
og ned til kalken i ca. 35 - 40 meters dybde, hvilket giver en gennemsnitlige
tykkelse af sand- og gruslaget i graveområdet på 32 meter.
Sandlaget i Søsum kan, jf. kornstørrelsesanalyser, anvendes til bundsikring type
I/II og Fyldsand, mens de grusede materialer vurderes at kunne opgraderes til
stabilgrus ved sortering eller ved opblanding med andre materialer.
Forekomsten i det mulige graveområde ved Søsum er estimeret til 12,56 mio.
m3, heraf udgør de grusede fraktioner ca. 1/3. Volumenberegningen er baseret
på den antagelse, at råstoflegemet udgør en kube, hvor top er terræn, bund er
kalk og sider er afgrænsning af graveområdet. Efterfølgende trækkes de
volumener fra, som ikke er råstoffer (overjord, skrænter/afstandskrav og lag af
ler/moræneler internt i råstoflaget).
Resultat af gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet
Gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet er vist på bilag 1.
Gennemgangen viser, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at
udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig
indvirkning på miljøet vedrørende geologiske interesser og trafikafvikling.
Endvidere kan det ikke uden yderligere undersøgelser afvises, at der kan ske en
påvirkning af grundvandsressourcen. Forholdene bør derfor vurderes nærmere.
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Figur 2
Oversigtskort. (Kortforsyningen
ortofoto, samt matrikelkort,
WFS-tjeneste)

Figur 3
Værdifuldt kulturmiljø (rød).
(Luftfoto, Geodatastyrelsen
samt Kommuneplan WMStjeneste)
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Figur 4
Specifik geologisk
bevaringsværdi. Kortet viser
de store variationer i
højdekurver, som er skabt af
et tunneldalsystem, der
dækker en stor del af Egedal
Kommune (Egedal
kommuneplan,
Kortforsyningen hillshade)
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BILAG 1

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning

Ikke relevant

Miljøscreening

Sundhedstilstand

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet
Gennemgang af om udpegning af forslag til graveområde ved Søsum i Egedal Kommune forventes at få en så væsentlig
indvirkning på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.
Bemærkninger

x

Se under Støj.

x

Råstofindvinding medfører støj og støv hos de nærmeste naboer,
hvilket kan udgøre en sundhedsmæssig påvirkning. Støv og støj fra
Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne medføre øget
påvirkning af omgivelserne i forhold til den aktuelle situation.
I forbindelse med en eventuel råstofindvindingstilladelse stilles der
som standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte grænseværdier.

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative interesser

x

Begrænsninger og gener overfor
befolkningen

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

x

Arealet er ikke på nuværende tidspunkt ikke udlagt til rekreative
interesser. Råstofindvinding er ikke en hindring for en fremtidig
udnyttelse af arealet til rekreative aktiviteter efter endt
råstofindvinding.

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede marker,
og det bliver der heller ikke, såfremt der etableres en råstofgrav.
Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for befolkningen.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder støj og støv fra drift og transport (se under
sundhedstilstand, støj og trafik).

x

Det nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 139 ’Øvre
Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov’, som ligger nord for det nye
arealudlæg. Den korteste afstand mellem ådalen og det foreslåede
graveområde er ca. 2,5 km.
På grund af afstanden vurderes udpegning af graveområdet og evt.
råstofindvinding ikke at ville påvirke de arter, som udgør
udpegningsgrundlaget for området, hverken direkte eller indirekte.

Spredningskorridorer

x

Der løber en økologisk forbindelse i/omkring et lavbundsområde
rundt om hele det foreslåede graveområde, som omfatter vandløb
og deres nærmeste omgivelser. Råstofindvinding vurderes ikke at
ville forringe arters spredningsmuligheder sammenlignet med den
nuværende arealanvendelse.

Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

x

Der ligger to mindre søer i den vestlige udkant af det foreslåede
graveområde. Vandstanden i søer kan blive påvirket, hvis der f.eks.
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Bemærkninger

gennembrydes en membran, eller hvis der indvindes under
vandspejl fra samme magasin, som søen ligger i.
Mod nord og sydøst ligger flere beskyttede sø- og moseområder,
men afstanden til det mulige graveområde er så stor, at de ikke
forventes at blive påvirket af råstofindvinding.
Hensyn til nærliggende beskyttet natur varetages almindeligvis i
forbindelse med meddelelse af en indvindingstilladelse. Det
vurderes, at der vil kunne træffes foranstaltninger til beskyttelse af
de nærliggende søer og moseområder, såfremt dette vurderes
nødvendigt. Forholdet undersøges ikke yderligere.

Planteliv

x

Arealerne er i dag primært dyrkede marker, og der findes ikke
registreringer af særligt værdifuld botanik.
Hensyn til eventuelle senere registreringer eller fund vurderes at
kunne varetages i forbindelse med meddelelse af en
råstofindvindingstilladelse.

Dyreliv

x

Det foreslåede graveområde fremstår i dag som landbrugsareal, og
der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv tilknyttet disse arealer,
som kan blive påvirket af udlæg af et graveområde.
Påvirkningen af eventuelle senere registreringer af levesteder for
bilag IV-arter vil indgå i sagsbehandlingen i forbindelse med
meddelelse af en råstofindvindingstilladelse.

Sjældne, udryddelsestruede el.
fredede dyr, planter el.
naturtyper

x

Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr,
planter el. naturtyper på arealet. Eventuelle senere registreringer af
beskyttede arter vil blive varetaget i forbindelse med behandling af
en mulig fremtidig ansøgning om råstofindvinding.

Grønne områder

x

Området anvendes til landbrugsformål og omkranser et ca. 10 ha
stort sammenhængende skovområde (se nedenstående punkt).

Skov

x

Det foreslåede graveområde omkranser et areal med fredskov på
ca. 10 ha. Dele af fredskovsarealet ses første gang på luftfoto i
2002. I 2010 ses beplantning på hele det nuværende areal. Ved
besigtigelse fremstod arealet som en vildtremise.
Fredskovsarealet er relativt nyt, og på baggrund af dette samt
besigtigelse vurderes det ikke at have udviklet sig til at indeholde
særligt værdifulde naturtyper eller biodiversitet.
Det vurderes, at råstofindvinding på det foreslåede areal ikke vil
medføre en væsentlig påvirkning af fredsskovsarealet.

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

x

Se nedenstående punkt om geologiske værdier.
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Bemærkninger

Det foreslåede graveområde er en del af en større udpegning som
nationalt geologisk interesseområde og specifikke geologiske
bevaringsværdier, der strækker sig fra Mølleådalens
tunneldalssystem i nord til området omkring Værebro å syd for
Veksø. Udpegningen omfatter et af Danmarks største
tunneldalssystemer. Råstofindvinding vil medføre markante
ændringer i landskabet, der som udgangspunkt er permanente.
Det foreslåede graveområde udgør samlet set en lille del af den
samlede udpegning, men omfanget af påvirkningen og potentielle
afværgetiltag bør vurderes nærmere.

Jordforurening

x

Der er ikke kortlagte jordforureninger i eller i umiddelbar nærhed af
området.

Risiko for forurening

x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en forureningsrisiko.
Såfremt brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening. Håndtering
af brændstof m.v. reguleres i en råstofindvindingstilladelse.

Jordhåndtering/flytning

x

Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmende volde og benyttes i efterbehandlingen.

x

Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre
ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke nærliggende
våde naturtyper eller vandløb.
Der ligger flere våde naturtyper og vandløb (søer, moser, bække og
åer) omkring det foreslåede graveområde. Det er muligt, at de
ændringer i terrænet, som vil ske ved råstofindvinding, kan
medføre ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke
nærliggende våde naturtyper eller vandløb.

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

Denne mulige ændring i vandtilførslen vurderes dog ikke at være
væsentlig, idet der kun vil være tale om en lille del af et større
opland. Forholdet undersøges derfor ikke yderligere.
Udledning af spildevand
Grundvandsforhold/drikkevand

x
x

Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.
Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet sandsynligvis indebærer en ringe risiko for at
påvirke grundvandskvaliteten eller -kvantiteten væsentligt //1//.
Hele graveområdet er beliggende inden for et område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD) og en udpegning af nitratfølsomt
indvindingsområde. Det ligger uden for indvindingsoplande til
almene vandværker. Flere af de omkringliggende landbrugs-
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Bemærkninger

/beboelsesejendomme har dog egen vandforsyning. Af
vandforsyningsboringerne i området fremgår det, at grundvandet
kan forventes at stå omkring kote 10-16 m DVR90, dvs. mellem ca.
20-30 m under terræn. Råstofundersøgelser i området indikerer, at
forekomsten kan fortsætte helt ned til kalken ca. 35-40 m under
terræn. Der forventes således at være en råstofressource under
grundvand, i hvert fald i dele af området.
Indvinding under grundvandsspejl kan medføre en midlertidig
sænkning af grundvandsstanden i omkringliggende vådområder
eller vandløb, såfremt sådanne områder tilføres vand fra samme
grundvandsmagasin, som der graves i. Undersøgelser har vist, at en
evt. sænkning af grundvandsspejl typisk ikke vil overstige
årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles få 100 m
fra gravesøen. Men med henblik på en konkret vurdering af risikoen
for at påvirke grundvandsressourcen i det foreslåede graveområde
vil regionen få udtaget jord- og vandprøver til brug for analyse af en
række fysiske og kemiske data, der vil indgå i en miljøvurdering af
forholdet.
Hvad angår indvinding over grundvand, så medfører bortgravning
af jordlag mulighed for, at jorden binder de stoffer, som siver
gennem den umættede zone til grundvandet.
Grundvandsmagasinet under råstofgraven efterlades således mere
sårbart for nedsivende stoffer. Af hensyn til
grundvandsbeskyttelsen stiller Region Hovedstaden som standard
vilkår om forbud mod anvendelse af gødning og pesticider inden for
indvindingsområdet også efter endt råstofindvinding.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med gældende
regler, vil der ikke være risiko for forurening af grundvandet. I en
råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet vilkår vedr. indretning
og drift, således at indvinding ikke medfører negative konsekvenser
for grundvandsressourcen og nærliggende recipienter.

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i forbindelse
med gravning, sortering og transport fra området. Miljøstyrelsen
har vejledende grænseværdier for støv.
I en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som standard
vilkår om ved vanding af oplag og interne køreveje for at afværge
støvgener.
Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner og
forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.
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Bemærkninger

x

Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget mængde
tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget emission.
Påvirkningen vurderes at være meget lokal, og da transporten
primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen af mennesker at
være meget begrænset og ikke væsentlig.
Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på lokalt
niveau.

x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med råstofindvinding
vil muligvis kunne påvirke de nærmeste beboere i den samlede
bebyggelse Nørrevang samt de spredte boliger i det åbne land, som
ligger op til/inden for graveområdet.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt. Endvidere stilles der
vilkår om mindst 25 m afstand til beboelser, men afstandskravet
kan tilpasses, såfremt råstofmyndigheden finder det nødvendigt i
en konkret sag.

Trafik/infrastruktur
Trafikafvikling/belastning

x

Den korteste afstand til det overordnede vejnet (Frederikssundsvej)
er ca. 2 km mod syd og går igennem landsbyen Søsum. Alternativt
er transportruten nordpå igennem Ganløse til vej 233 og derfra
enten syd på til Frederikssundsmotorvejen eller nordgående
igennem Lynge op mod Hillerødmotorvejen.
De lokale veje er smalle, og visse steder er der begrænset
sigtbarhed. Til- og frakørsel af lastbiler vil kunne medføre en lokal
påvirkning i form af øget tung trafik.
Det vurderes, at påvirkningen ved øget tung trafik imellem
graveområdet og det overordnede vejnet kan medføre en
væsentlig påvirkning af det omgivende miljø, og forholdet
medtages derfor i miljøvurderingen med henblik på af afklare
muligheder for evt. at iværksætte afværgetiltag i forbindelse med
indvinding.
x

Infrastruktur

Klimatiske faktorer

Trafikbelastningen på det overordnede vejnet vurderes at være
ubetydelig.
Der er registeret en række ledningsejere inden for arealet. Det
antages som udgangspunkt, at ledningsinteresser kan håndteres i
forbindelse med meddelelse af en tilladelse til råstofindvinding.
Dog inddrages ledningsejerne i forbindelse med udpegningen med
henblik på at opnå sikkerhed for, at der ikke er konflikter, som gør
indvinding urentabel.
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Bemærkninger

x

Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have betydning
for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således afstanden
mellem indvindings- og anvendelsessted, som har størst betydning.
Selve indvindingen og forarbejdningen af råstoffer vil indebære den
samme CO2-udledning uanset, hvor den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre

x

Råstofindvinding i kombination med ændret nedbørsmønster
vurderes ikke at ville medføre nogen negativ påvirkning af
nærområdet.

Vandstandsændringer

x

I forbindelse med klimaforandringerne forventes det, at der også vil
ske en gradvis stigning af grundvandsstanden. Der forventes ikke
væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af de
omkringliggende områder som konsekvens heraf.

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier, fredede
eller bevaringsværdige bygninger

x

Den sydlige del af området ligger inden for et større areal, som er
udpeget til værdifuldt kulturmiljø (se figur 2). Af kommuneplanen
(ref. 2) fremgår det, at udpegningen skyldes kulturhistoriske spor
fra middelalderen, og at den knytter sig til byggeri såsom kirker,
herregårde, klostre, borganlæg og voldsteder samt gamle vejforløb.
Udpegningen forventes ikke at ville blive påvirket råstofindvinding,
da der ikke er registeret konkrete fund, og eventuelle tiltag
forventes at kunne varetages i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Forholdet undersøges derfor ikke
nærmere.

Fredede områder

Nationalparker
Beskyttede diger
Fortidsminder

x

x

x
x

Nærmeste fredede område er Fuglesødalen, som ligger 1,2 km fra
graveområdet. Fredningen har til formål at beskytte arealet imod
bebyggelse, og råstofindvinding på det foreslåede område er
således ikke strid med fredningens formål.
Der er ikke identificeret diger inden for det foreslåede
graveområde.
Der ligger en beskyttet gravhøj umiddelbart vest/nord for
graveområdet. Afgrænsningen af det foreslåede graveområde
ligger uden for den 100 m beskyttelseszone, der omkranser
gravhøjen. Råstofindvinding i det foreslåede område vurderes
derfor ikke at ville påvirke den fredede gravhøj (se figur 2).
Der er endvidere registreret to overpløjede gravhøje og tre fund
inden for det foreslåede graveområde. Omkring det mulige
graveområde er der desuden et stort antal registreringer af
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overpløjede høje og fund (se figur 2). Kroppedal Museum har i sit
høringssvar til afgrænsningsnotat for miljøvurdering af Råstofplan
2020 bemærket, at råstofindvinding formentlig vil være forbundet
med omfattende økonomiske ressourcer til arkæologiske
forundersøgelser. Råstofmyndigheden kan som forudsætning for
graveområdets udpegning fastlægge, at der skal foretages
henvendelse til det lokale museum i forbindelse med meddelelse af
en gravetilladelse med henblik. på at undersøge, om der skal stilles
krav om forundersøgelser til at afdække eventuelle yderligere fund
i jorden.
-

Ressourcer og affald
Arealforbrug

x

Forslaget til graveområde dækker ca. 66 ha landbrugsjord.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig benyttes vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og veje inden for graveområdet. Forbruget er ofte ikke større
end nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Der forventes primært at blive indvundet sand og grus, evt. muld i
området. Primære råstoffer er en ikke fornybar ressource, som kun
kan indvindes en gang.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.
Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard i en
indvindingstilladelse.

Affald, genanvendelse

x

Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i
indvindingstilladelsen, mens bortskaffelse reguleres efter de
kommunale regulativer.

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

x

Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse med
råstofindvinding.
Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent (se under landskab). Påvirkningen kan i et vist omfang
afbødes ved efterbehandling.

Kystnærhedszone
Lys og/eller refleksioner

x
x

Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i forbindelse
med råstofindvinding.
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Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant

Miljøscreening

Forhold, der ikke vurderes
yderligere
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Bemærkninger

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

x

De ejendomme, der omfattes af en udpegning til graveområde kan
forventes at stige i værdi. De omkringliggende
beboelsesejendomme kan derimod forventes at falde i værdi i
perioden fra arealet er udlagt og til råstofindvindingen er afsluttet.
Herefter vil ejendommene sandsynligvis stige i værdi igen.
Forholdet vurderes ikke yderligere.

Påvirkning af erhvervsliv

x

Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften, og vil muligvis tages
permanent ud af drift. Der vil derfor ske en ændring i erhvervslivet
lokalt fra landbrugsdrift til erhvervsmæssig råstofindvinding. Efter
endt råstofindvinding tinglyses der som standard et varigt vilkår,
om at der ikke må gødskes og bruges sprøjtemidler på arealet.
Arealets anvendelsesmuligheder som konventionelt drevet
landbrugsjord vil derfor påvirkes derfor varigt.

Materielle goder

x

Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form af
byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.
Indvinding af råstoffer i det foreslåede område vil kunne tilføje en
ressource i lokalområdet i form af materialer, der kan anvendes ved
de planlagte bygge- og anlægsprojekter, f.eks. anlæg af
Frederikssundsmotorvejen.

Ref. 1.
Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under
grundvandsspejlet. Rapport, fase 2. COWI, oktober 2014
Ref. 2.
Egedal Kommuneplan 2018, http://egedalkp.planweb.dk/Menu.aspx
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Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet ved forslag
til graveområde ved Ølsted i Halsnæs Kommune
Dette notat indeholder en vurdering af om råstofindvinding indenfor forslag til
et nyt graveområde ved Ølsted i Halsnæs Kommune vil indebære væsentlig
påvirkning af en eller flere miljøparametre.
I bilag 1 er en gennemgang af mulige påvirkninger af miljøet for forslaget til et
nyt graveområde (se figur 1). Gennemgangen foretages som en del af
miljøvurderingen af Råstofplan 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter 1 til opfyldelse af § 12.
Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de
undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis
det nye område optages i Råstofplan 2020.
På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i
råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.
1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan
2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller
flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende
afværgeforanstaltninger.
2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen
miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i
forslag til Råstofplan 2020.
3. At der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og
at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på
undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse
miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte
afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan
arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse
forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)

1
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Figur 1
Forslag til nyt graveområde
ved Ølsted, Halsnæs
Kommune (Kortforsyningen,
DTK kort 25, WFS-tjeneste)

Beskrivelse af det foreslåede graveområde

Region Hovedstaden har i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020
stillet forslag om udpegning af et nyt graveområde for sten, sand og grus ved
Ølsted (se figur 1) i Halsnæs Kommune. Området udgøres af et højdedrag
beliggende parallelt med Hillerødvej, ca. 1,6 km SØ for Kregme og ca. 500 m
nord for Ølsted.
Den nuværende arealanvendelse på arealet er for størstedelens
vedkommende dyrket land og et mindre bevokset naturareal.
Data om graveområdet er samlet i nedenstående tabel 1. Figurerne 3-5 viser
de planlægningsmæssige arealinteresser i det foreslåede graveområde.
Matr. nr.

Bemærkning

1d, 1l, 2d, 2g, 2h, 2i og 4
Ubberup By, Ølsted

22,7 Ha dyrket areal samt 0,5 Ha bevokset naturområde

Tabel 1. Oplysninger om forslag til graveområde ved Ølsted.

2
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Figur 2
Forslag til nyt graveområde ved
Ølsted med luftfoto og
matrikelkort (Kortforsyningen,
ortofoto 2016 og matrikelkort,
WFS-tjeneste)

Beskrivelse af råstofressourcen
Region Hovedstaden har i foråret 2018 fået foretaget en række råstofboringer
på arealet. Resultaterne kan ses i rapporten, der kan findes på regionens
hjemmeside. På baggrund af boredata og MEP-data kan det dokumenteres, at
der er en overfladenær (<12 m) råstofressource i form af sand lokaliseret i et
højdedrag i graveområdet.
Resultaterne af boringerne viser, at der er sand, der kan benyttes til
Bundsikring II i to af boringerne. Den arealmæssige udbredelse af
råstofressourcen er ca. 26 ha. Nærliggende boringer og MEP-profiler indikerer,
at ressourcen findes ret overfladenært og sandsynligvis strækker sig ned i en
dybde af ca. 20-25 m. I de to boringer forekommer der desuden en fed og
lamineret ler i en dybde af hhv. 0,7 – 3,5 og 8,1 – 9,3 m, der evt. kunne have
interesse for teglværksproduktion.
Volumen af sandlaget er beregnet til ca. 5,3 mio m3. Volumenberegningen er
baseret på den antagelse, at råstoflegemet udgør en kube hvor top er terræn,
bund er morænelerlaget mellem øvre og nedre sandlag og siderne er
afgrænsningen af graveområdet. Efterfølgende trækkes volumener fra som
ikke er råstoffer: 1) overjord, 2) skrænter/afstandskrav og 3) lag af
ler/moræneler internt i sandlegemet.
Resultat af gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet
Gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet er vist på bilag 1.
Gennemgangen viser, at det ikke kan afvises, at udpegning af området som
graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet
vedrørende landskabelig værdi, overfladevand, herunder påvirkning af vandløb

3
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og vådområder, grundvandsforhold/drikkevand, fortidsminder og beskyttede
diger.
Forholdene bør derfor vurderes nærmere.
Figur 3
Illustrering af mulige beskyttede
diger på arealet samt ikke
synlige fortidsminder (DTMhillshade og fortidsminder
Kortforsyningen og Danmarks
arealinformation, WFS-tjeneste)

Figur 4
Forslag til nyt graveområde i
det bevaringsværdige landskab
”Syd for Arresø”. (Halsnæs
kommuneplan Plandata,
Erhvervsstyrelsen, WFStjeneste)

4
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Figur 5
Forslag til nyt graveområde ved
Ølsted med naturinteresser
(Danmarks Miljøportal, WFStjeneste)
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Gennemgang af mulige indvirkninger på miljøet

BILAG 1

Svage grupper (f.eks.
handicappede)
Friluftsliv/rekreative
interesser

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre
Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning
Sundhedstilstand

Ikke relevant

Gennemgang af om udpegning af forslag til graveområde Ølsted i Halsnæs kommune forventes at få en så væsentlig indvirkning
på miljøet, at det udløser krav om miljøvurdering.

x
x

Se under Støj.
Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en
sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og
støj fra Indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne
medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den
aktuelle situation men påvirkningen vurderes ikke at blive
væsentlig.
I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som
standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer
begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte
grænseværdier.
-

x

Begrænsninger og gener
overfor befolkningen

Bemærkninger

x

Arealet er ikke på nuværende tidspunkt pålagt rekreative
interesser. Råstofindvinding er ikke en hindring for en fremtidig
udnyttelse af arealet til rekreative aktiviteter

x

Som udgangspunkt er der ikke offentlig adgang på dyrkede
marker, og det bliver der heller ikke, såfremt der etableres en
råstofgrav. Der vil derfor ikke etableres nye begrænsninger for
befolkningen.
Råstofindvinding kan medføre gener for beboere i nærområdet,
herunder støj og støv fra drift og transport (se under
sundhedstilstand, støj og trafik).

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna)
Nærliggende Natura 2000
områder
(fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder)

x

Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 134, Arresø, Ellemose
og Lille Lyngby Mose (habitatområde nr. 118 og
fuglebeskyttelsesområde nr. 106). Området ligger ca. 70 m fra
det foreslåede graveområde.
Udpegningsgrundlaget udgøres af naturtyperne:
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske
planter ved bredden
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller
store vandaks
3160 Brunvandede søer og vandhuller
3260 Vandløb med vandplanter
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*
vigtige orkidélokaliteter)
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Bemærkninger

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med
blåtop
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende
skovbryn
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7230 Rigkær
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn
9130 Bøgeskove på muldbund
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
og arter: Skæv vindelsnegl, Sump vindelsnegl, Stor
kærguldsmed, Stor vandsalamander, Rørdrum, Havørn, Rørhøg,
Fiskeørn, Isfugl og Stor skallesluger.
Udpegning af graveområdet vurderes ikke at ville påvirke de
arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for
området.

Spredningskorridorer

x

Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL

x

Planteliv

x

Dyreliv

x

Den sydøstligste del af det foreslåede graveområde ligger i et
område udpeget som økologisk forbindelse i Halsnæs Kommune
kommuneplan /ref. 1/. Råstofindvinding vurderes ikke at ville
forringe arters spredningsmuligheder sammenlignet med den
nuværende arealanvendelse.
Såfremt der er beskyttede diger på arealet, kan disse muligvis
fungere spredningskorridorer for planter samt især insekter og
sommerfugle, evt. i sammenhæng med det lille bevoksede
grønne område, se under ”grønne områder” nedenfor. I
forbindelse med råstofgravning bliver der relativt hurtigt
etableret skrænter og efterbehandlede arealer, der vil kunne
fungere som spredningskorridorer, som erstatning for de
eksisterende.
Der er ikke registreret beskyttede naturtyper efter § 3 i NBL på
eller i umiddelbar tilknytning til arealet. Der vurderes ikke at
være risiko for at påvirke arealer beskyttet efter §3 i NBL
Arealerne er i dag primært dyrkede marker, og
der findes ikke registreringer af særligt værdifuld botanik.
Hensyn til eventuelle senere registreringer eller fund vurderes
at kunne varetages i forbindelse med meddelelse af en
råstoftilladelse.
Det foreslåede graveområde fremstår i dag primært som
landbrugsareal, og der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv
tilknyttet disse arealer, som kan blive påvirket af udlæg af
graveområde.
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Sjældne, udryddelsestruede
Dele af det el. fredede dyr,
planter el. naturtyper
Grønne områder
Skov
Landskab og jordbund
Landskabelig værdi

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant
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x
x

x

Bemærkninger

Påvirkningen af eventuelle senere registreringer af levesteder
for bilag IV-arter vil indgå i sagsbehandlingen af de enkelte
råstoftilladelser.
Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede el. fredede
dyr, planter el. naturtyper på arealet. Se i øvrigt ovenfor.
Der er et udyrket bevokset areal i den nordvestlige del af
arealet. Arealet er for lille til at kunne karakteriseres som skov.
Der er ikke registreret fredskov på arealet.
Det foreslåede graveområde ligger i et bevaringsværdigt
landskab udpeget i kommuneplanen. Arealet er i
kommuneplanen kaldt ”Syd for Arresø”.
Af landskabsbeskrivelsen fra kommuneplanen fremgår det, at
landskabet er karakteriseret ved lavtliggende områder af hævet
havbund (littorinaflader) med store mosedannelser som for
eksempel Nørremosen, Kregme Mose og Ølsted Mose. Skal det
landskabelige særpræg bevares, er det vigtigt at friholde
landbrugsarealerne ved Kregme for bebyggelse, anlæg,
tilplantning og tilgroning, fastholde landsbyernes afgrænsning
mod det åbne land og sikre eng- og mosestrækningerne langs
Lyngby Å. Kregme Kirke er et karakteristisk kulturelement.
Derfor bør ind- og udsynet fra kirken fastholdes.
Forhold vedr. efterbehandling vil blive varetaget i en evt.
råstofindvindingstilladelse. Umiddelbart vurderes det at være
muligt at tilrettelægge en efterbehandling, som sikrer hensyn til
omgivelserne. Men forholdet bør vurderes yderligere.
Der er ikke udpeget særlige geologiske værdier i området
Der er ikke kortlagte jordforureninger i eller i umiddelbar
nærhed af området.

Geologiske værdier
Jordforurening

x

Risiko for forurening

x

Indvinding af råstoffer indebærer ikke i sig selv en
forureningsrisiko.
Såfremt brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der fra arealet ikke være risiko for
forurening. Håndtering af brændstof m.v. reguleres i en
råstofindvindingstilladelse.

Jordhåndtering/flytning

x

Der forventes ikke at skulle flyttes jord i forbindelse med
råstofindvinding. Den muld og overjord, som ligger ovenpå selve
råstofforekomsten lægges almindeligvis i depot som
støjskærmene volde og benyttes i efterbehandlingen.

x

Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre
ændringer i overfladeafstrømningen, som kan påvirke
nærliggende våde naturtyper eller vandløb.

Vand
Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder
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Bemærkninger

På den anden side af Hillerødvejen er der registreret et rigkær
indenfor Natura 2000-området.
Det vurderes, at der ikke risiko for at påvirke naturtypen.

Udledning af spildevand
Grundvandsforhold/drikkevan
d

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant
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x
x

Råstofindvinding indebærer ikke udledning af spildevand.
Hele det foreslåede graveområde er beliggende inden for et
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som dækker
størstedelen af Sjælland. Området ligger ca. 180 m fra
indvindingsoplandet til Ølsted Vandværk.
Der er 1 enkelt privat vandindvindingsboring i den sydligste del
af forslaget og yderligere to i en afstand af ca. 170 m fra den
nordligste del af områdets afgrænsning. Her er der etableret et
vandindvindingsanlæg til markvanding. Der er ikke yderligere
vandindvindingsanlæg i eller tæt på forslaget til graveområde.
Indvinding under grundvandsspejl kan medføre en midlertidig
sænkning af grundvandsstanden i omkringliggende vådområder
eller vandløb, såfremt sådanne områder tilføres vand fra samme
grundvandsmagasin, som der graves i. Undersøgelser har vist, at
en evt. sænkning af grundvandsspejl typisk ikke vil overstige
årstidsvariationen, og at den oftest ikke vil kunne måles få 100
m fra gravesøen.
Råstofindvinding i sig selv udgør ikke en risiko for grundvandet.
Undersøgelser har vist, råstofindvinding over og under
grundvandsspejlet sandsynligvis indebærer en ringe risiko for at
påvirke grundvandskvaliteten eller -kvantiteten væsentligt /ref.
2/. Men med henblik på en konkret vurdering af risikoen for at
påvirke grundvandsressourcen i det foreslåede graveområde
har regionen fået udtaget jord- og vandprøver til brug for
analyse af en række fysiske og kemiske data, der vil indgå i en
miljøvurdering af forholdet.
En anden mulig risiko for grundvandsressourcen er knyttet til
opbevaring og håndtering af brændstof til maskinel. Såfremt
brændstof o. lign. opbevares i overensstemmelse med
gældende regler, vil der ikke være risiko for forurening af
grundvandet. I en råstofindvindingstilladelse vil der blive stillet
vilkår vedr. indretning og drift, således at indvinding ikke
medfører negative konsekvenser for grundvandsressourcen og
nærliggende recipienter.

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

x

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i
forbindelse med gravning, sortering og transport fra området.
I en eventuel tilladelse til råstofindvinding stilles der som
standard vilkår om indretning og drift af råstofgraven, der skal
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Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området

Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant
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Bemærkninger

sikre, at støvgener minimeres og som skal sikre overholdelse af
Miljøstyrelsens grænseværdier for emission af partikler (PM10
og PM2,5).

x

Udpegning af graveområdet vil ikke medføre øgede emissioner
og forholdet vurderes at kunne varetages i forbindelse med en
tilladelse til råstofindvinding.
Transport af råstoffer fra området kan medføre en øget
mængde tung trafik i lokalområdet, hvilket vil forårsage en øget
emission. I råstoftilladelserne kan der stilles vilkår om etablering
af støvdæmpende foranstaltninger inden lastbilerne forlader
råstofgraven.
Påvirkningen vurderes at være meget lokal, og da transporten
primært foregår i landzone, vurderes påvirkningen af
mennesker at være meget begrænset og ikke væsentlig.

Støj og vibrationer
Støj og vibrationer

Emissionen vurderes ikke at have nogen betydning udover på
lokalt niveau.
x

Støj og vibrationer fra aktiviteter forbundet med
råstofindvinding vil muligvis kunne påvirke de nærmeste
beboere i de spredte boliger i det åbne land, som ligger op til
graveområdet.
Støj og vibrationer reguleres i forbindelse med meddelelse af en
tilladelse til råstofindvinding. Som standard stilles der vilkår om
tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier bliver overholdt.
Ølsted er beliggende i en afstand af ca. 560 m fra det foreslåede
graveområde. Det er regionens vurdering, at det vil være muligt
at fastsætte vilkår om indretning og drift af råstofgraven, der
kan sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier bliver
overholdt.

Trafik/infrastruktur
Trafikafvikling/belastning

x

Området grænser mod nordøst op til Hillerødvej, der er en
statsvej. hvor der er tinglyst vejbyggelinjer og
adgangsbegrænsning på ejendommene langs vejen. Etablering
af nye adgange på sådanne strækninger vil der ikke kunne
forventes meddelt tilladelse til.
Strækningen er desuden omfattet af planer for overordnet
vejanlæg jf. Fingerplan 2017. Byggelinjer og øvrige restriktioner
forbundet med disse planer skal respekteres i forbindelse med
eventuelle tilladelser til råstofindvinding i området.
Forslaget til graveområde ligger meget tæt på det overordnede
vejnet (Hillerødvej).
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant
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miljøforhold for mulige forslag til nye graveområder samt af forslag til udtagning af
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Bilag 18 - Side -11 af 13
Bemærkninger

Idet der ikke kan forventes tilladelse til udkørsel til Hillerødvej,
må det påregnes, at udkørsel fra området skal ske til
Ubberupvej. For at sikre, at den tunge trafik, der kommer i
forbindelse med etablering af en råstofgrav, ikke kommer til at
passere igennem Ølsted by, kan kommunen i den påkrævede
overkørselstilladelse stille krav om, at højresving ved udkørsel
fra graven er forbudt.
Det er regionens vurdering, at der er ikke tale om en væsentlig
påvirkning af trafikbelastningen, selvom Ubberupvej er en
befærdet vej. Regionen vurderer, at det er en relativt lille
strækning af Ubberupvej, der vil blive påvirket, og at der er flere
mulige udfaldsveje fra Ølsted til at sikre trafikafviklingen.

Infrastruktur

Der er registeret en række ledningsejere inden for arealet. Det
antages som udgangspunkt, at ledningsinteresser kan håndteres
i forbindelse med meddelelse af en tilladelse til
råstofindvinding. Dog inddrages ledningsejerne i forbindelse
med udpegningen med henblik på at opnå sikkerhed for, at der
ikke er konflikter, som gør indvinding urentabel.

Klimatiske faktorer
CO2-udledning

x

Råstofindvindingen kan medføre en lokal stigning i CO2udledningen, men på overordnet plan vil dette ikke have
betydning for klimaet.
Den største påvirkning af CO2-udledningen i forbindelse med
råstofindvinding er knyttet til transporten. Det er således
afstanden mellem indvindings- og anvendelsessted, som har
størst betydning. Selve indvindingen og forarbejdningen af
råstoffer vil indebære den samme CO2-udledning uanset, hvor
den foregår.

Oversvømmelsesrisiko pga.
ændret nedbørsmønstre som
følge af klimaforandringer

x

Vandstandsændringer

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier,
fredede eller
bevaringsværdige bygninger
Fredede områder

Råstofindvinding i kombination med ændret nedbørsmønster
vurderes ikke at ville medføre nogen negativ påvirkning af
nærområdet.
I forbindelse med klimaforandringerne forventes det, at der
også vil ske en gradvis stigning af grundvandsstanden. Der
forventes ikke væsentlig påvirkning af råstofgravningen eller af
de omkringliggende områder som konsekvens heraf.

x
x

Der er ikke fredede eller bevaringsværdige bygninger på
arealerne. Området er ikke udpeget i kommuneplanen som
landskab med kulturhistorisk bevaringsværdi
Området er ikke fredet, og der er ikke fredninger eller forslag til
fredninger beliggende op mod området. Forslaget forventes
ikke at have påvirkning på fredede arealer.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre
Nationalparker
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Bemærkninger

x

Ressourcer og affald
Arealforbrug

Området er ikke beliggende i en nationalpark, men Arresø og
dens bredzone er del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Der vurderes ikke at ske påvirkning af nationalparken.
Regionen vurderer, at der muligvis er beskyttede diger på
arealet. Forholdet bør vurderes nærmere.
På arealet er der registreret en del ikke fredede fortidsminder i
form af enkeltfund og enkelte overpløjede gravhøje. Arealets
topografi består af den centrale og nordvendte del af en større
meget markant forhøjning ned mod Arresø. Netop på
forhøjningerne ses ofte bopladser fra store dele af oldtiden, og,
i heldige tilfælde, deres gravpladser. På baggrund af fundene
indenfor arealet og i det umiddelbare nærområde, samt
arealets topografi, må det anses for sandsynligt, at der vil være
skjulte fortidsminder på arealet, som er beskyttede af
Museumslovens Kap 8, §27. Forholdet bør vurderes nærmere.
Der er ikke registreret kirkeomgivelser på arealet. Forslaget
forventes ikke at have påvirkning på kirker eller deres
omgivelser

x

Forslaget til graveområde dækker ca. 20 ha landbrugsjord og et
mindre bevokset areal.

Energiforbrug

x

Råstofindvinding bruger energi bl.a. til drift af maskiner samt til
transport til og fra grusgraven. Forbruget vurderes ikke at være
væsentligt.

Vandforbrug

x

Vandforbruget forventes ikke at være væsentligt. Der skal
formodentlig bruges vand til støvbekæmpelse ved vanding af
oplag og interne køreveje. Forbruget er generelt ikke større end
nogle få 100 m3/år.

Produkter, materialer og
råstoffer

x

Der forventes primært at blive indvundet sand, grus, sten og
evt. muld i området. Primære råstoffer er en ikke fornyelig
ressource.

Kemikalier, miljøfremmede
stoffer

x

Forbruget i forbindelse med råstofindvinding udgøres som
udgangspunkt af brændstof og olieprodukter til maskinel.

Beskyttede diger

x

Fortidsminder

x

Kirker og omgivelser

x

Affald, genanvendelse

x

Visuel effekt
Arkitektonisk og landskabeligt
udtryk

x

Håndtering og opbevaring af brændstof reguleres som standard
i en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer.
Råstofindvinding genererer ikke væsentlige affaldsmængder.
Håndtering og opbevaring af affald reguleres i forbindelse med
meddelelse af en eventuel tilladelse til indvinding af råstoffer,
mens bortskaffelse reguleres efter de kommunale regulativer.
Der sker ikke ændringer i arkitektoniske udtryk i forbindelse
med råstofindvinding.
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Forhold, der ikke vurderes
yderligere

Forhold, der bør vurderes

Miljøparametre

Ikke relevant
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Bemærkninger

Ved etablering af en råstofgrav ændres det landskabelige udtryk
permanent, se under landskab.

Kystnærhedszone

x

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold

Området ligger i kystnærhedszonen, som er de nærmeste 3 km
til vandet. Planlovens bestemmelser om kystnærhedszonen
sigter mod at hindre øget bebyggelse. Råstofindvinding er
således i sin karakter ikke i strid med planlovens bestemmelser.
Der forekommer ikke særligt lys og/eller refleksioner i
forbindelse med råstofindvinding.

x

Påvirkning af erhvervsliv

x

Materielle goder

x

De/den ejendom, der omfattes af en udpegning til
graveområdet kan forventes at stige i værdi. De
omkringliggende beboelsesejendomme kan derimod forventes
at falde i værdi i perioden fra arealet er udlagt til graveområde
og til indvindingen er afsluttet. Herefter vil ejendommene
sandsynligvis stige i værdi igen. Forholdet vurderes ikke
yderligere.
Indenfor det udlagte graveområde kan der gives tilladelse til
råstofindvinding på visse vilkår. Arealet vil dermed i en længere
årrække ikke indgå i landbrugsdriften, og vil muligvis tages
permanent ud af drift. Der vil derfor ske en ændring i
erhvervslivet lokalt fra landbrugsdrift til erhvervsmæssig
råstofindvinding. Efter endt råstofindvinding tinglyses der som
standard et varigt vilkår, om at der ikke må gødskes og bruges
sprøjtemidler på arealet. Arealets anvendelsesmuligheder som
konventionelt drevet landbrugsjord vil derfor påvirkes derfor
varigt.
Råstofindvinding medfører etablering af materielle goder i form
af byggerier og anlæg, samtidig med at produktion af
landbrugsprodukter fra arealerne begrænses eller ophører.

Lys og/eller refleksioner

x

Ref. 1: Halsnæs kommuneplan http://kommuneplan.halsnaes.dk/
Ref. 2: Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Konsekvenser for
grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet, rapport fase 2,
november 2014.
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Punkt nr. 1 - Meddelelser - Rullende dagsorden
Bilag 1 - Side -1 af 2

Rullende dagsorden 2019 - MKU
Udvalg

MKU

MKU
MKU

MKU

MKU
MKU

MKU

MKU

Titel

Sagstype

21. maj 2019
Den prioriterede liste
Beslutning
for indsatsen på
jordforureningsområdet
i 2019
Klimaregion
Beslutning
Energi på tværs Orientering
orientering om opstart
af projektet
Oprensning af
Orientering
forureningsfaner orientering om opstart
af projektet
Budget 2020
Beslutningssag
Studietur for miljø- og
Drøftelsessag
klimaudvalget
27. juni 2019
Indberetning om
Beslutning
jordforurening 2018 til
Miljøstyrelsen
Justering af Jordplanen Drøftelse
(1 time til drøftelsen)

MKU
MKU
MKU
MKU

MKU

27. august 2019
Beslutning om hvilke
Beslutning
områder, der arbejdes
videre med som forslag
til nye graveområder
hen mod Råstofplan
2020
Regionernes arbejde
Orientering
med jordforurening regionernes fælles
redegørelse om
indsatsen på
jordforureningsområdet

MKU
MKU
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MKU
MKU

1.oktober 2019
Orientering

Orientering om
forhandlinger med
staten om
jordforureningsområdet

MKU
MKU
MKU
MKU

MKU
MKU
MKU
MKU
MKU

29. oktober 2019
Den prioriterede liste
Beslutning
for indsatsen på
jordforureningsområdet
i 2020
Justering af Jordplanen Beslutning

26. november 2019
Status på den gamle
Orientering
Jordplan "Vejen til ren
jord og rent vand"

MKU
MKU
MKU
MKU
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