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RÅSTOFPLAN: Regi-
onsrådet har drop-
pet en række områ-
der fra den kom-
mende råstofplan. 

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: Der skal 
ikke udvindes råstoffer i 
omgivelserne til Tegners 
Museum. Det blev slået fast 
på et møde tirsdag aften i re-
gionsrådet i Region Hoved-
staden.

Her blev det besluttet at 
både et forslag til graveom-
råde og et større interesse-
område i det naturskønne 
område sydøst for Tegners 
museum ikke kommer med 
i en kommende råstofplan 
2020. 

Politikerne i regionsrådet 
besluttede at området tages 

ud af det videre arbejde med 
råstofplanen.

Især planerne om at ud-
vinde råstoffer ved Tegners 
Museum har vakt modstand 
i lokalområdet - og udløst 
både indsigelser og en un-
derskriftsindsamling med 
over 3000 underskrifter. 
Vurderingen fra regionsrå-
det lyder nu, at være det ikke 
vil være muligt at opstille 
tilstrækkelige afværgefor-
anstaltninger til at imødegå 
påvirkningen af de væsent-
lige kulturhistoriske og 
landskabelige værdier ved 
råstofindvinding i det fore-
slåede graveområde.

Regionsrådet var enige om 
at at godkende, at der ikke 
arbejdes videre med for-
slag til nye graveområder 
ved Græse Bakkeby og ved 
Dronningmølle (Tegners) 
samt med delområder af for-
slag til nye graveområder 
ved Rørbæk og ved Bonde-
rup.

 Det blev også enstemmigt 
godkendt, at hele interesse-

området ved Dronningmøl-
le tages ud af råstofplanen i 
forbindelse med vedtagelse 
af Råstofplan 2020.

Ligeledes godkendte regi-
onsrådet, at forslag til nye 
interesseområder ved Store 
Fælled og Uvelse og delom-
råde af interesseområde ved 
Bregnerød bortfalder.

Enhedslisten havde stillet 
ændringsforslag om, at sa-
gen om Vindekilde-området 
samt Bregnerød-delområdet 
blev sendt tilbage til mil-
jø- og klimaudvalget, men 
forslaget blev nedstemt med 
otte stemmer for og 31 imod.

Venstre havde stillet æn-
dringsforslag om, at hele 
Vindekilde-området på for-
hånd skulle tages ud af det 
videre arbejde på grund af 
de store naturværdier i om-
rådet, men det forslag blev 
forkastet med 23 stemmer 
mod 11.

Afstemningen, om hvor-
vidt regionsrådet skulle 
godkende, at forslaget om 
et nyt graveområde ved 

Vindekilde genoptages med 
henblik på eventuelt udlæg 
som nyt graveområde i Rå-
stofplan 2020, blev godkendt 
med 23 stemmer mod 12.

Et radikalt forslag om at 
foretage en systematisk gen-
nemgang af alle de områder, 
der som Vindekilde røg ud af 
Råstofplan 2016, for at sikre 
ligebehandling af alle områ-
der, faldt, da kun de tre ra-
dikale medlemmer støttede 
forslaget.

Endelig godkendte regi-
onsrådet, at der først i for-
bindelse med beslutning om 
otte ugers høring af forslag 
til Råstofplan 2020 træffes 
endelig afgørelse om de øv-
rige forslag. Beslutningen 
vil på det tidspunkt kunne 
træffes på baggrund af en 
gennemførte miljøvurde-
ring og en ny opdateret res-
sourceopgørelse. 

frederiksborg@sn.dk

Nej til grusgrav ved Tegners

 Af Jesper Sabroe

HOVEDSTADEN: Region Ho-
vedstaden skal prøve at und-
gå, at penge, der betales til 
regionens leverandører, en-
der i skattely. Det er hensig-
ten med et medlemsforslag 
fra SF’s Peter Westermann, 
som tirsdag aften blev be-
handlet i regionsrådet.

- Umådeligt mange mil-
liarder svinger udenom 
forskellige landes skatte-
opkrævning og går i stedet 
direkte i skattely. Det under-
minerer de offentlige bud-
getter over hele verden. Som 
en af Danmarks største yde-
re af skattefinansieret vel-
færd og sundhed har vi i Re-
gion Hovedstaden en særlig 
forpligtelse til at gardere os, 
så godt vi kan mod at bidra-
ge til, at penge forsvinder i 
skattely, motiverede Peter 
Westermann SF’s forslag

Forslaget lød, at Region 
Hovedstaden bør tilslutte 
sig Oxfam IBIS’ »skattelyfri 
charter« om at tilstræbe at 
tilvælge virksomheder, der 
udviser en ansvarlig skatte- 

adfærd, samt bidrage til at 
udvikle og anvende metoder 
til inden for lovens rammer, 
at stille krav om gennemsig-
tighed og en fair beskatning 
af regionens leverandører.

Charteret er oprindeligt 
udviklet som tilbud til kom-
munerne, men kan uden 
videre overføres til regio-
nen. Charteret har på nu-
værende tidspunkt opnået 
tilslutning fra 11 kommuner 
(Aalborg, Aarhus, Syddjurs, 
Frederiksberg, København, 
Odsherred, Gladsaxe, Al-
bertslund, Roskilde, Næst-
ved og Halsnæs).

Forslaget blev tirsdag  med 
stemmerne 32 for og syv 
imod - anbefalet til forret-
ningsudvalgets videre be-
handling. 

Ved behandlingen i regi-
onsrådet stemte SF, Enheds-
listen, Alternativet, Radi-
kale, Socialdemokratiet og 
Konservative stemte, men 
Konservative oplyste, at de 
dog forventede at stemme 
imod i forretningsudvalget. 
Venstre og Dansk Folkepar-
ti stemte imod. 

Regionen  
kan få politik 
mod skattely

ØKONOMI: Hospitalerne og psykiatrien 
slipper for regionale besparelser.

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: Tirsdag 
besluttede forretningsud-
valget i Region Hovedsta-
den, at hospitalerne og psy-
kiatrien ikke bliver mødt 

med regionale krav om 
besparelser, når næste års 
budget skal lægges.  En god 
økonomiaftale med staten 
om regionernes økonomi og 
en fornuftig økonomisty-
ring betyder nu, at hospita-

lerne i Region Hovedstaden 
for første gang i fire år ikke 
bliver mødt med regionale 
krav om besparelser. Det 
fortæller en meget tilfreds 
regionsrådsformand Sophie 
Hæstorp Andersen (S)

- Jeg er rigtig glad for, at vi 
fra politisk side har skabt ro 
omkring økonomien på ho-
spitalerne. Ledelserne skal 
ikke igennem den rigtige 

kedelige øvelse at kigge på, 
hvor der kan effektiviseres 
endnu mere. Det, tror jeg, gi-
ver medarbejdere og i sidste 
ende patienter mere sikker-
hed og ro, siger hun.

Ikke alle går fri
Selvom der i år ikke bliver 
krævet besparelser fra re-
gionalt hold, kan de enkelte 
hospitaler stadig stå i en si-

tuation, hvor de skal flytte 
penge fra ét område til et 
andet. Sophie Hæstorp An-
dersen anerkender, at det 
også kan opleves som en be-
sparelse rundt omkring på 
afdelingerne.

- Forhåbentlig kan vores 
beslutning om ikke at kræve 
besparelser understøtte, at 
hospitalerne ikke behøver 
lave store lokale ompriori-

teringer. Hvis det alligevel 
bliver tilfældet, så er der et 
politisk krav om, at det ikke 
går ud over patienternes 
rettigheder til hurtig udred-
ning og behandling, siger 
hun.

Regionsrådsformanden 
forventer, at politikerne 
fortsat vil holde udgifterne 
til administration i stram 
snor. 

Hospitaler går fri af sparekniv

Det er området i baggrunden med den gule rapsmark, der var foreslået udpeget til interesseområde for råstofudvinding. Men nu slipper Teg-
ners Museum for en råstofgrav som nabo.

DAGENS 
TAL

tons.
Så meget plastikemballa-
ge blev der brugt i 2016. 
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SJÆLLAND: Den amerikan-
ske ambassade  på Østerbro 
advarer mod flere områder 
i Danmark, herunder Ishøj 
og Hundige. På sin hjemme-
side skriver ambassaden, at 
personer, der besøger Hun-
dige, Ishøj og Nørrebro, skal 
være ekstra opmærksomme 
på grund af vold og de sku-
depisoder, der har været i 
området.

Ambassaden skriver end-

videre på hjemmesiden, 
at  dansk politi har advaret 
mod områderne og henviser 
til de visitationszoner, der er 
oprettet. 

Den amerikanske ambas-
sade opfordrer folk i områ-
derne til at holde lav profil, 
være opmærksom på omgi-
velserne, ikke kæmpe imod 
røverier og  være opmærk-
som, når man går i områder-
ne om aftenen.

USA advarer borgere: Pas på


