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Miljø- og Fødevareklagenævnet Vindinge, 01.10.2020 
Nævnenes Hus 
 
 
Klage over  
 
Tilladelse til råstofindvinding for Hedehusene Grusgrav Vindinge Syd - udvidelse 
Beliggende Stærkendevej 71 m.fl., Vindinge, Roskilde Kommune. 
Tilladelse nr. 18/00198 offentlig gjort af Region Sjælland d. 04.09.2020 
 
Denne klage skal ses i sammenhæng med tidligere tilladelse nr. 18/00198 offentliggjort d. 2. april 
2020, af Region Sjælland, som allerede er indklaget til Nævnenes Hus. 
 

Vi anmoder om, at der er opsættende virkning for klagen. 
Ligeledes at tilladelsen for udvidelse af Vindinge Syd bliver helt annulleret. 
 
Med følgende begrundelse: 
 

1. Verserende sag  
 

Vindinge Syd fik den første gravetilladelse i 2014 med planlagt ophør 2020, hvorefter reetablering 
skulle finde sted i 2021. 
Vi finder det uacceptabelt, at regionen udsteder en ny gravetilladelse til grusgrav Syd, når der er 
en verserende sag i Nævnenes Hus vedrørende grusgrav Nord. Idet det forudsættes, at transport 
af grus fra grusgrav Syd kan foregå via grusgrav Nord, og dermed er transportruten for grusgrav 
Syd således afhængig af udfaldet af Nævnets afgørelse for grusgrav Nord.  
Vi har derudover krævet færdiggørelse, lukning og reetablering af grusgrav Nord. 
Med den nye tilladelse til udvidelse af grusgrav Syd bliver der stort set ingen reetablering i 
Grusgrav Nord. Jf. Nævnets afgørelse af d. 23.08.2011 om nedsættelse af gravetilladelsens 
længde. 
 

2. Transportkorridor 
 

Ligeledes vil grusgrav Nord, som en konsekvens af gravetilladelsen for grusgrav Syd, henstå åben 
og ikke blive reetableret i rigtig mange år frem i tiden.  
Nu skal grusgrav Nord fungere som transportkorridor, oparbejdnings sted og lager for grus for 
grusgrav syd. 
 

3. Matrikler fra gammel grav overføres til ny grave tilladelse 
 

Det er påfaldende, at reetableringsplanen for Vindinge Nord ikke har reetablering for Matriklerne 
43a, 44b, 49e og 46b som ligger lige op af tunnelen ved Østre Vindingevej 
De fire matrikler var oprindeligt en del af Vindinge Nord tilladelsen tilbage fra 2009. Men nu er de 
pludselig en del af den nye Vindinge Syd gravetilladelse? 
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Regionen har godkendt, at de fire matrikler fra Gravetilladelsen i Nord, nu er en del af den nye 
gravetilladelse for Syd. 
De fire matrikler burde indgå med årstal i reetableringsplanen for Nord. 
 

4. Rækkefølgeplanlægning 
 
Det virker som om at Region Sjælland tilsidesætter hensigter og planer med at få lukket færdigt 
udgravede grave ved blot at udstede nye tilladelser, som benytter gamle grave som transport 
korridorer.  
Det er jo almen praksis i regionen at udstede forlængelse af gravetilladelse pga. at Nymølle ikke 
lige fik gravet det sidste grus og ligeledes mangler at grave grus under grundvand spejlet.  
Med den viden og erfaring, er det svært at tro på, at 10 årige gravetilladelser tidsmæssigt holder. 
Regionen strækker sig langt i samspillet mellem tilsyn, påbud, råstofloven og Nymølle som 
indvinder. 
 

5. Bevarelse af skov og sø 
 
Igennem indeværende år har arealerne ved Spejder grunden vist sin vigtighed. 
Udearealerne, skoven og søen m.v. med den bynære placering i tæt tilknytning til Vindinge By og 
Vindinge Børnehus viser med al tydelighed bevaringsvigtigheden. 
Derfor skal skoven, søen og arealerne ved spejderhuset, matrikel nr. 26g & 26æ helt udgå af en 
evt. gravetilladelse. 
Vindinge Børnehus har i mange år benyttet spejdergrunden til en ”skovbørnehave”. Specielt i år 
hvor Corona fylder, har spejderhus og grund fungeret som en afdeling af Vindinge børnehus. Til 
stor glæde. 
 
Når vi ser på reetableringsplanerne i de gamle grusgrave, så bliver der ikke plantet et eneste træ. 
Det er altid havtorn, pil og birketræer, som naturen selv kan præstere, der kommer først, og ikke 
egetræer. Reetableringsplanen lover ganske vist nye rekreative arealer, men i dette tilfælde drejer 
det sig om en plantet egeskov, som er 30 år gammel, der nu står til at blive fældet.  
Reetableringsplanen skal yderligere indeholde krav om erstatningsskov af samme art, som den der 
står til at blive fældet.  

 
Det er særdeles vigtigt, at vi får opsættende virkning på denne klage idet Spejdergrunden er den 
absolut første etape, som står til at blive ryddet/fældet for at blive til ny grusgrav. 
 
Grønt regnskab; Roskilde Kommune var i 2019, for kun et år siden, med i Projekt plant træer, hvor 
målet var at plante 1.000.000 stk. træer i Danmark, og nu fælder man en skov med 30 år gamle 
egetræer. Det hænger slet ikke sammen. 
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6. Lerforekomsten 
 

Lergraven/ Lerforekomsten, som findes ved spejdergrunden, er beskrevet som råstof, der skal 
opgraves og køres i deponi. Ler forekomsten skal bevares/ fredes og blive liggende til der engang i 
fremtiden bliver behov for ler til tegl produktion. 
I samme forbindelse skal søen bevares med de habitater, som findes der, idet der ikke straks 
graves erstatningsbiotoper. 
 

7. Byudvikling. 
 

Vindinge by udvides i øjeblikket med udstykningerne Vindinge Nord og Vest, med henholdsvis 165 
og 70 boliger. Med så mange nye borgere i Vindinge er der kommet et yderligere pres på vore 
daginstitutioner og arealerne ved spejdergrunden med mange nye små børn. 
 

8. Alternative transportruter 
 

Vi var, som borgere i Vindinge, blevet lovet fra Region Sjælland, at der ville blive udarbejdet 
alternative transportveje. 
Regionen nedsatte et teknisk arbejdsudvalg, som skulle se på disse alternative transportveje. 
Udvalgets notat er ikke fyldestgørende, idet ruter mod øst, som krydser regionsgrænsen, ikke er 
beskrevet. 
Hvis Region Hovedstaden og Region Sjælland ville/kunne samarbejde, så kunne transportvejen se 
helt anderledes ud i retning mod øst. 
Grus forekomster ligger nu engang, hvor de ligger, også på tværs af regionernes grænser. 
 
Vi står nu med udsigten til en transportvej, som løber helt fra Vestre Hedevej i grusgrav Nord 
igennem Syd ved Østre Vindingevej og videre mod øst, langs Stærkendeve.  
Dermed skal fungere som Nymølles transportrute for grus mange årtier frem, dels i nord, men 
også i syd og nu mod øst, helt ud til regionsgrænsen. 
 

9. Regionsgrænser  
 

Det er jo kendt, at der er grus forekomster klods op af regionsgrænsen til Tåstrup Kommune i 
Stærkende, som jo så også på sigt kan transporteres ind forbi Vindinge til Roskilde, og ende ved 
Vestre Hedevej. En transport længde på omkring 5 km. 
I sådanne tilfælde burde regionsgrænser ikke hindre for sund fornuft, råstof bør ses som en samlet 
forekomst også henover regionsgrænser. 
Regionerne burde koordinere deres gravetilladelser. 
Nymølle har arealer som ligger i umiddelbar nærhed af området med gravetilladelsen for Vindinge 
Syd, matrikel nr 23a og Hedelands matrikel 7b. i Region Hovedstaden. 
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10. Hedeland 
 
Det er påfaldende, at Hedelands politiske bestyrelse umiddelbart ikke har udvist vilje til at bidrage 
til planer for alternative transportveje. Det er Hedelands direktør Tina Vesth, som har udtalt sig. 
Hedeland står jo til at skulle overtage arealerne efter endt udgravning også af egne arealer. 
Hedeland ejes af Roskilde, Tåstrup og Greve kommuner i fællesskab. 
 

11. Miljøkrav. 
 

Det er vores indtryk, at Nymølle ikke er indstillet på at lette generne for borgerne, endsige fremme 
processen med færdiggørelse og reetablering.  
Det burde være sådan, at bearbejdningsanlægget ligger i den grus grav, hvor gruset indvindes, i 
stedet for at det transporteres til en færdig udgravet grav, bare fordi anlægget nu engang ligger 
der. 
 
Med standard 10-årige tilladelser – vil borgerne have gener i mange år frem i tiden. Regionen har 
ikke beregnet henholdsvis hvor meget grus, der er i forekomsten og beregnet hvad der så kræves 
af tid for indvinding. Regionen har jo mulighed for at udstede tilladelser på under 10 år. 
 
Vi håber, at Nævnet vil se positivt på vores klage, så vi kan få lukket gamle grusgrave før nye 
tilladelser udstedes. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Carsten Vogel 
Formand. 
Gl. Vindinge Grundejerforening. 
 
Gl. Vindinge Grundejerforening, byens største grundejerforening, med 216 medlemmer fra 
fortrinsvis den gamle del af Vindinge by med opland og ikke mindst naboer til grusgravene. 
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