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MEST LÆSTE PÅ Fantastisk motionsløb 
med ung royal gæst 
FREDENSBORG: Der var lagt 
op til store løbedag med bag-
ende sol, da Esrum Sø Rundt 
blev skudt i gang i Fredens-
borg tæt på slottet.

NORDSJÆLLAND

Tlf: 48 24 41 00

Mail: frederiksborg@sn.dk

Jesper Sabroe, tlf. 4822 8906
 

Motorcyklist dræbt 
i sammenstød  

FREDERIKSSUND: Der var sket 
en voldsom trafikulykke på 
Skibbyvej i Frederikssund, 
hvor en motorcykel var kolli-
deret med en traktor.

RÅSTOF: Dronning-
mølle er blandt de 
områder, som fore-
slås taget helt ud af 
Råstofplan 2020. 

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: Region Ho-
vedstadens administration 
indstiller nu til regionsrå-
dets miljø- og klimaudvalg, 
at en række områder tages 
ud af forslag til Råstofplan 
2020, inden planen sendes ud 
i offentlig høring.

Det drejer sig blandt andet 
om forslaget til graveområ-
de ved Dronningmølle, når 
Tegners Museum og det na-
turskønne Rusland-områ-
de.

Her vurderes der ikke at 
være mulighed for at opstil-

le tilstrækkelige afværge-
foranstaltninger til at imø-
degå påvirkningen af de væ-
sentlige kulturhistoriske og 
landskabelige værdier ved 
råstofindvinding i det fore-
slåede graveområde. 

Administrationen indstil-
ler også, at et delområde til 
graveområde ved Bonderup 
i Frederikssund Kommune 
tages ud, fordi de fredede 
gravhøje og kortlagte jord-
forureninger samt Vejdi-
rektoratets arealinteresser 
angående Frederikssunds-
vejen medfører væsentlige 
begrænsninger i mulighe-
den for at indvinde råstoffer.

Også forslaget til grave-
område ved Græse Bakke-
by i Frederikssund foreslås 
droppet.

 Det er administrationens 
vurdering, at det er tydeligt, 
at der vil ske væsentlig på-
virkning af den landskabeli-

ge værdi, som der ikke kan 
opstilles tilfredsstillende 
afværgeforanstaltninger 
imod.

Omkring et delområde af 
forslag til graveområde ved 
Rørbæk i Frederikssund 
Kommune, så strækker are-
alet sig ind i et boringsnært 
beskyttelsesområde (BN-
BO-området) til en boring, 
hvorfra der indvindes drik-
kevand til almene vandfor-
syning. Denne udpegning 
kan ikke ske, idet Region Ho-
vedstaden har besluttet ikke 
at lægge nye graveområder 

ud i udpegede BNBO-områ-
der, lyder det i indstillingen 
til miljø- og klimaudvalget, 
der mødes senere i dag.

Der er også rejst forslag til 
nye interesseområder ved 
Uvelse og Store Fælled, men 
her har regionen fået en for-
bedret model til at lokalise-
re mulige råstofressourcer. 
Denne model indikerer, at 
råstofressourcen i disse to 
forslag ikke er erhvervs-
mæssigt interessant.

Endelig foreslås et delom-
råde af forslag til interesse-
område ved Bregnerød taget 

ud. Det skyldes ny viden om 
ressourcen sammenholdt 
med regionens praksis i 
tilladelser vedrørende af-
standskrav, hældninger på 
graveskrænter. Området 
ligger syd for Høveltevej/
Gammel Høveltevej.

Udvalget og regionsrådet 
vil i øvrigt i forbindelse med 
udvalgets og regionsrådets 
behandling af forslag til 
Råstofplan 2020 i 2. kvar-
tal af 2020 have yderligere 
mulighed for at udtage og 
revidere arealer af forsla-
get, inden dette sendes i 8 

ugers offentlig høring. Og 
også efter planen har været 
i høring - inden den endeli-
ge vedtagelse af Råstofplan 
2020. På det tidspunkt vil der 
også foreligge en fuldt opda-
teret ressourceopgørelse, 
hvor restressourcerne i de 
eksisterende graveområder 
og de forventede bidrag fra 
havindvinding, genbrugs-
materialer og fra Region 
Sjælland er opgjort. 

frederiksborg@sn.dk

Foreslår 
områder taget 
ud af plan før 
råstofhøring

RÅSTOF: I 2017 afvi-
ste regionsrådet at 
tage et område ved 
Søsum med i Råstof-
plan 2016. Nu er 
området i spil igen.

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: Cham-
pagnen blev fundet frem, 
og propperne sprang lystigt 
i begyndelsen af 2017, da en 
beboergruppe fra Søsum fik 
at vide, at Region Hovedsta-
den ville sende Råstofplan 
2016 i høring uden et grus-

gravområde på Vindekilde 
ved Søsum. Gruppen havde 
blandt andet samlet over 900 
underskrifter imod forsla-
get om en grusgrav. 

Men nu kan området være 
på vej ind i den kommende 
Råstofplan 2020. I hvert fald 
indstiller regionens admini-
stration plan og miljøudval-
get at genoptage forslaget til 
nyt graveområde ved Vinde-

kilde
Det er firmaet HCS A/S 

Transport & Spedition der 
igen foreslår området ud-
lagt til nyt graveområde. 

Da regionsrådet i marts 
2017 besluttede ikke at gå 
videre med Vindekilde som 
forslag til nyt graveområ-
de var det med henvisning 
til bekymring vedrørende 
støvgener grundet et rela-

tivt højt siltindhold i råstof-
ressourcen, og om råstofres-
sourcens mængde og kva-
litet ville stå mål med den 
samlede miljøpåvirkning.

Administrationen anfø-
rer, at der ikke vurderes at 
være nye oplysninger eller 
ny behovssituation, der kan 
begrunde en genoptagelse af 
sagen. Men da HCS A/S i en 
partshøring, peger på, at re-

gionen har undladt at under-
søge de afværgetiltag, der 
nedsætter de samlede mil-
jøpåvirkninger, medgiver 
regionens administration, 
at der kan være manglende 
begrundelse af den trufne 
afgørelse, hvilket kan be-
grunde en genoptagelse af 
sagen. Det spørgsmål skal 
der nu tages politisk stilling 
til. 

Vindekilde foreslås igen som grusgravområde

Dronningmølle er nu for alvor på vej ud af regionens råstofplan. 

PENGE: Nick Hække-
rup (S) er klar til at 
bruge 130 millioner 
kroner på at få fjer-
net stor pukkel af 
overarbejdstimer.

KØBENHAVN: Justitsmini-

ster Nick Hækkerup (S) er 
nu klar med en plan for at 
nedbringe antallet af over-
arbejdstimer, der er blevet 
oparbejdet i det danske poli-
tikorps.

Regeringen vil således 
bruge 130 millioner kroner 
på at få politiets pukkel af 
overarbejdstimer mere end 

halveret. Det skriver B.T.
Betjentene skal ifølge pla-

nen have mulighed for at få 
cirka 540.000 timers overar-
bejde udbetalt i stedet for at 
afspadsere dem.

- Vi har i dag et politi, der 
er hårdt presset, og som står 
over for en række udfordrin-
ger. Én af dem er den bety-

delige overarbejdspukkel i 
dansk politi, som skal hånd-
teres, siger Nick Hækkerup 
til B.T.

Ifølge justitsministeren 
udgjorde politiets samledes 
overarbejde ved udgangen 
af juli 805.395 timer. Alene 
i 2019 er politibetjentenes 
overarbejde steget med godt 

220.000 timer.
Nick Hækkerup påpeger, 

at de store mængder overar-
bejde nu har nået et niveau, 
hvor det ikke kan afspad-
seres, uden at det vil have 
mærkbare konsekvenser for 
politiets arbejde.

- Hvis en halv million over-
arbejdstimer skulle afspad-

seres, svarer det i runde 
tal til, at samtlige betjente 
i Fyns Politi skulle sendes 
hjem i et halvt år. Det er 
uholdbart. Der har regerin-
gen besluttet at give mulig-
hed for at udbetale over en 
halv millioner timers over-
arbejde i politiet, siger han 
til B.T. /ritzau/

Vil fjerne politiets overarbejde med millionbeløb


