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MEST LÆSTE PÅ Universitet  
efterlyser dyrt udstyr
HALSNÆS: Dyrt måleudstyr 
fra Aarhus Universitet er 
forsvundet fra en rød bøje 
ved indsejlingen til Roskilde 
Fjord
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Nummerplader  
røg ved en fejl

GRIBSKOV: 73-årige Finn 
Fredsgaard blev vinket ind til 
siden uden nummerplader på 
sin Mercedes Cabriolet.

RÅSTOFFER: Regi-
onsrådet besluttede 
i går at udarbejde 
en ny råstofplan, 
der skal tage høj-
de for et stigende 
forbrug af grus og 
sand i byggeriet.   

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: Hvor skal 
sand og grus til hovedsta-
dens byggeboom komme 
fra? Det spørgsmål diskute-
rede regionsrådet tirsdag, 
hvor det blev besluttet at 
revidere den eksisterende 
råstofplan 2016. Den ny plan, 
Råstofplan 2020, skal efter 
tidsplanenen være vedtaget 
i andet kvartal 2020. 

Det betyder, at regions-
rådet fra i dag og otte uger 
frem indkalder ideer og for-
slag til, hvor i Region Hoved-
staden, der skal kunne gra-
ves efter råstoffer. 

Og behovet for råstoffer er 

stigende, viser en ny frem-
skrivning af råstofforbruget 
fra 2016-2040. Hvor der i 2015 
blev brugt 7,2 mio tons sand, 
grus og andre råstoffer i 
bygge- og anlægssektoren i 
Region Hovedstaden, så vil 
forbruget ifølge fremskriv-
ningen ligge på 11,4 mio tons 
i 2040. Stigningen er størst 
frem mod 2022, hvor forbru-
get ventes at nå op på 10 mio 
tons.

I den gældende råstofplan, 
Råstofplan 2016, er der kun 
udlagt graveområder til 13,1 
års forbrug.

Baggrunden for, at der er 
behov for en ny plan, er også, 
at Region Sjælland ønsker, 
at Region Hovedstaden øger 
sin selvforsyningsgrad, når 
det gælder råstoffer. I dag 
kommer en stor del af ma-
terialerne til hovedstadens 
byggeboom nemlig fra re-
sten af Sjælland. 
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Ny plan for huller i jorden

Dette område ved Tegners Museum nær Dronningmølle er udpeget 
som interesseområde for nye råstoffer. Der er ikke udarbejdet nogle 
nærmere vurderinger eller givet gravetilladelse. Men udpegningen, 
som er nogle år gammel, har fået borgere og andre interessenter på 
banen med protester

KYST: Anders Ger-
ner Frost (NG), 
borgmester i Grib- 
skov, er skuffet over, 
at regeringens pen-
ge til kystsikring 
går til Jylland.

Af Hanne Guldberg  
Mikkelsen

GRIBSKOV: - Det er meget 
skuffende at se, at regerin-
gen løber fra sit løfte om at 
hjælpe de mange grundejere 
i Nordsjælland med kyst-
sikring, lyder det fra borg-
mester i Gribskov, Anders 
Gerner Frost (Nytgribskov).

Udmeldingen kommer 
ovenpå regeringens udspil 
tirsdag til kommende fi-
nanslovsforslag. Dette vil 
indeholde mere end én mil-
liard kroner til at beskytte 
kysterne. Det er næsten en 
fordobling af kystbeskyttel-

sen. Midlerne går imidlertid 
til Vestkysten især og ikke 
til Nordsjælland.

- Vi har store, meget hånd-
gribelige og dybt alvorlige 
problemer med, at den nord-
sjællandske kyst eroderes 
bort, hvilket efterlader 
mange af vores borgere med 
udsigt til en regning, de ikke 
kan betale alene. Derfor bør 

regeringens udspil til en 
ekstra milliard til kystbe-
skyttelse selvfølgelig også 
omfatte Nordsjælland, siger 
borgmester Anders Gerner 
Frost .

Borgmesteren påpeger, 
at finansminister Kristian 
Jensen (V) den 14. november 
2017 ved et vælgermøde på 
Gribskov Rådhus udtrykke-

ligt tilkendegav, at regerin-
gen også ville hjælpe med 
kystsikring i Nordsjælland.

- Vi har et ejeransvar. 
Det, du byder dine lodseje-
re, kan du også byde staten 
som lodsejer, sagde finans-
ministeren til daværende 
Venstre-borgmester, Kim 
Valentin.

Dén udmelding ønskede 
finansministeren dog ikke 
at kommentere efter valget. 
Han lod miljøminister Es-
ben Lunde Larsen (V) defi-
nere regeringens involve-
ring. Den er et ikke-bidrag 
til kystsikring i Nordsjæl-
land.

I forslaget er også 60,6 mio. 
kr. over to år til en pulje, der 
kan søges af kommuner. Her 
har kommuner i Nordsjæl-
land som Halsnæs, Helsin-
gør og Hillerød mulighed for 
at søge. De er ikke nævnt di-
rekte i den forbindelse - det 
er derimod Vadehavet.  
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Ingen penge til  
kystsikring i Nordsjælland

Gribskovs borgmester, Anders Gerner Frost, er dybt skuffet over ud-
spillet til kystsikring.  Foto: Allan Nørregaard

FLYTTEDAG: Rigsho-
spitalet neddrosler 
den 1. september 
aktiviteten på Nord-
sjællands Hospital 
i Hillerød og flytter 
aktiviteter til Glo-
strup.

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: Rygpa-
tienter med for eksempel 
diskusprolaps eller slidgigt, 
hvor der kan være behov for 
operation, skal fremover en 
tur til Glostrup for at blive 
udredt. 

Hidtil har disse patien-
ter kunne blive udredt på 
Nordsjællands Hospital i 
Nordsjælland, hvor Rigsho-
spitalets Videncenter for Re-
umatologi og Rygsygdomme 
driver to ambulatorier som 
udefunktion.

- Vi vil fortsat og uændret 
tage vare på de reumatolo-
giske patienter i Hillerød. 
Det er typisk patienter med 
betændelsestilstande som 
leddegigt, hvor patienterne 
er i langvarige forløb. 

Men rygpatienter, for ek-
sempel patienter med diskos- 
prolaps eller slidgigt, hvor 
man skal overveje en opera-
tion, der vil vi gerne samle 
al ekspertisen på matriklen 
i Glostrup, som i forvejen er 
det eneste sted i regionen, 
hvor der foretages rygkirur-
gi. 

Vi vurderer, at det giver en 
skarpere vurdering af, om 

en operation er nødvendig, 
hvis  læger og kirurger er 
samlet, når der er konferen-
ce, siger klinikchef Henrik 
Røgind fra Videncenter for 
Reumatologi og Rygsygdom-
me

Ændringen betyder, at en 
del  af lægerne og én ud af 
fem sygeplejersker, der i dag 
har arbejdssted i Hillerød, 
skal arbejde i Glostrup frem-
over.

- Men der vil forsat være 
læger på afdelingen i Hil-
lerød, også til de akutte til-
synsfunktioner i for eksem-
pel akutmodtagelsen, siger 
han.

De reumatologiske afde-
linger i Region Hovedstaden 
er samlet under Videncen-
ter for Reumatologi og Ryg-
sygdomme på Rigshospita-
let og har ambulatorier på 
fem matrikler i regionen; 
Frederiksberg, Gentofte, 
Glostrup, Hillerød og Rigs-
hospitalet på Blegdamsvej.
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Rygpatienter 
skal behandles 
i Glostrup

Fra den 1. september vil rygpatienter ikke længere blive opereret på 
Nordsjællands Hospital i Hillerød, men i Glostrup. 
  Foto: Allan Nørregaard

» For eksempel 
patienter med diskos- 
prolaps eller slidgigt, 
hvor man skal overveje 
en operation, der vil 
vi gerne samle al eks-
pertisen på matriklen i 
Glostrup.

Henrik Røgind, klinikchef, 
Videncenter for Reumatologi 

og Rygsygdomme


