
RÅSTOFPLAN 2020 for region Hovedstaden.        Vindinge den 16-10-2018 

 

Kommentarer fra Gl. Vindinge Grundejerforening. 

Vindinge By ligger midt i råstofområdet, hvor der har været udvundet råstoffer igennem de sidste 100 år. 

Dette har betydet, at Vindinge by nu snart ligger på en ø, omkranset af nuværende og tidligere 

graveområder. Det er, og har været en stor belastning for borgerne i Vindinge med så meget støv, støj og 

trafik belastning igennem mange år. 

Set i lyset af de nye vedtagne og igangsatte bolig udstykninger Vindinge N og V, så kan byen på ingen 

måder klare mere støv, støj og trafikbelastning fra de omkring liggende grave områder. 

Vindinge Skole er netop istandsat og udbygget for at kunne klare 8. klasse, med indkørsel fra Stærkendevej. 

Ligeledes ligger en af Roskilde kommunes største børneinstitutioner, Vindinge Børnehus også på 

Stærkendevej, hvilket blot bekræfter, at Vindinge by ikke kan klare mere tung trafik. 

Hvis graveområderne Vindinge Nord og Syd skulle holdes åbne for grus transport fra de foreslåede områder 

i Syd beliggende i Region Hovedstaden så vil de foreslåede retablerings planer for Vindinge N og S. blive 

yderlige skubbet ud i mange år, hvilket vi slet ikke kan leve med. 

Den planlagte Hedebosti fra Roskilde fra Store Hedevej igennem grusgravene Vindinge N og S og videre i 

retning mod Greve vil også blive yderligere forsinket. 

Vi anmoder på det kraftigste om, at planlagte grave tilladelser overholdes og retablering sker løbende, så 

de næsten udgravede golde områder ikke blot henstår og ikke bliver retableret til tiden.  

Vi beder derfor om, at arealerne langs Stærkendevej, beliggende i Tåstrup Kommune, Region 

Hovedstaden, udtages af Region Hovedstadens Råstofplan; af den grund, at vi ikke ønsker at lægge evt. 

transportvej til grus transporten, som ligger uden for vores region – vi har rigelige gener i transport af det 

grus, der ligger her i region Sjælland.  

Såfremt området ikke udtages af den planlagte Råstof plan, så må transport foregå ud i retning mod Høje 

Tåstrup kommune, og ikke ind imod Vindinge. 

 

Venlig hilsen 

 

Gl. Vindinge Grundejerforening 

Jens Pedersen 

Tingvej 29, Vindinge 

4000 Roskilde 

 

 

 


