
 

 

Region Hovedstaden 

Center for Regional Udvikling 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

 

  

 

Furesø Kommunes høringssvar til forslag til 

Råstofplan 2016/2020 med miljørapport 
 

Region Hovedstaden har d. 23. september 2020 sendt forslag til Råstofplan 

2016/2020 med tilhørende miljørapport i høring hos berørte myndigheder og 

parter. Furesø Kommune ønsker med dette høringssvar at gøre indsigelse mod 

udpegningen af interesseområdet ved Bregnerød. 

 

Som Furesø Kommune har tilkendegivet flere gange i forbindelse med Regio-

nens udarbejdelse af forslaget til den kommende Råstofplan, må kommunen på 

det kraftigste modsætte sig råstofindvinding i området omkring Bregnerød og 

finder desuden den gennemførte miljøvurdering utilstrækkelig. 

 

Bevaringsværdier og –interesser i Bregnerødområdet 

Området omkring Bregnerød rummer store og talrige natur-, landskabs-, kultur-

historiske og rekreative værdier og vandindvindingsinteresser. Furesø Kommu-

ne finder, at en råstofindvinding her vil være i strid mod de bevarings- og be-

skyttelseshensyn, området er omfattet af. Dertil kommer hensynet til områdets 

beboere. 

 

Det udpegede interesseområde er en del af et bevaringsværdigt landskab, og en 

del af arealet ligger desuden indenfor et værdifuldt geologisk område. Hele om-

rådet ligger i den ydre grønne kile, som er omfattet af bestemmelserne i Finger-

plan 2019. Området er omkranset af to fredninger og et Natura 2000 område 

”Kattehale Mose”. Mindst fire naturbeskyttede søer samt en beskyttet eng græn-

ser helt op til området. Indenfor selve det udpegede område er registreret ca. 2 

ha stor eng samt fire naturbeskyttede småsøer. I og omkring det udpegede inte-

resseområde findes levesteder for bilag IV–arter f.eks. stor vandsalamander og 

spidssnudet frø. Det er alt sammen forhold, som tydeligt taler imod, at der kan 

ske grusgravning. 

 

Hertil kommer, at en væsentlig del af udpegningsgrundlaget for det nærtliggen-

de Natura 2000–område nr. 137, Kattehale Mose er naturtyper, som er afhængi-

ge af grundvand og som dermed har særlig risiko for påvirkning ved en eventuel 

råstofindvinding under grundvandsspejlet. 

Dato: 25-11-2020 

Sags id: 18/17212 

Dok.nr.: 127846/20 

 

Furesø Kommune 

Center for By og Miljø 

Tlf.: 7235 4000  

 

Telefon åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 10-14 

Torsdag kl. 10-17 

 

Skriv til os via Digital Post fra 

borger.dk og virk.dk 

 

www.furesoe.dk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 4 

 

Interesseområdet er beliggende i Område med Særlige Drikkevandsinteresser 

(OSD) samt indenfor indvindingsoplandet til det almene vandværk, Søndersø 

Øst’s Kildeplads og delvist indenfor indvindingsoplandet til Bregnerød Vand-

værk. En stor del af grundvandsressourcen i Furesø er fuldt udnyttet. Men netop 

i det område, der er udpeget til muligt råstofområde ved Bregnerød, er der sta-

dig en uudnyttet grundvandsressource tilbage. Området er beliggende i Furesø 

Vandforsynings nordlige forsyningsområde, hvor der forventes et større vand-

behov. 

 

Interesseområdet berører vejstrækningen kaldet Hyrebakken. Furesø Kommune 

vurderer, at denne vej i sin nuværende form er uegnet til tung trafik på grund af 

dens bredde, samt det forhold, at den er udlagt til supercykelsti. Den tunge tra-

fik vurderes at påvirke trafiksikkerhed, tryghed, trafikstøj og fremkommelighed 

gennem Bregnerød landsby negativt. 

 

Tung trafik på Hyrebakken vil være i modstrid med den nuværende linjeføring 

af supercykelstien, og den aftale mellem Allerød og Furesø Kommuner og Su-

percykelstisamarbejdet, som Region Hovedstaden i øvrigt støtter. 

 

Utilstrækkelig miljøvurdering af interesseområdet ved Bregnerød 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med afgørelse af 20. december 2019 af-

gjort, at der skal gennemføres en miljøvurdering, før et område kan udlægges 

som interesseområde i en råstofplan. 

 

Det må derfor lægges til grund, at der med Miljø- og Fødevarenævnets afgørel-

se ikke kan udlægges et givet areal som interesseområde, før der med miljøvur-

deringen foreligger en miljørapport, der forholder sig konkret til de miljømæs-

sige konsekvenser af en evt. fremtidig råstofudvinding i det pågældende områ-

de. Dette er imidlertid ikke sket i regionens miljøvurdering, som udelukkende 

forholder sig til den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, der indtræ-

der som følge af områdets udpegning til interesseområde. 

 

Som Furesø Kommune forud for regionsrådsmødet d.22. september 2020 gjorde 

opmærksom på, er kommunen ikke enig i regionens miljøvurdering og finder, at 

den ikke lever op til intentionerne i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

af 20. december 2019. Furesø Kommune skal med dette høringssvar endvidere 

gøre regionen opmærksom på, at vi mener, at regionen har begået en formel fejl 

ved ikke at høre kommunen om afgrænsningen af miljørapporten, selvom regi-

onen er pligtig at høre berørte myndigheder herom. 
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Der er en stor viden om værdierne i Bregnerødområdet, og Furesø Kommune 

finder det åbenlyst, at værdierne er så store, at området skal udtages som inte-

resseområde.  Furesø Kommune vil under alle omstændigheder insistere på, at 

miljøvurderingen af interesseområdet ved Bregnerød erstattes af en ny mere 

konkret miljøvurdering således, at Regionsrådet ikke træffer byrdefulde beslut-

ninger på et uoplyst grundlag, hvilket er tilfældet med det foreliggende grund-

lag. 

 

Det er Furesø Kommunes klare forventning, at en sådan miljøvurdering og 

nærmere interesse afvejning vil føre til, at interesseområdet ved Bregnerød ta-

ges ud af forslaget til Råstofplan 2016/2020 grundet hensynet til natur- og mil-

jøbeskyttelse m.v. 

 

Fredning af Bregnerødområdet 

En råstofindvinding i Bregnerødområdet vil have store konsekvenser for bor-

gerne her og for områdets meget store natur- og landskabsværdier, - værdier, 

der berettiget betød, at området i 2007 blev foreslået fredet sammen med den 

øvrige del af Stavnsholtkilen. At området endte med ikke at blive fredet, skyld-

tes, at både Furesø Kommune og den daværende By- og Landskabsstyrelse var 

overbevidste om, at området var tilstrækkeligt sikret gennem blandt andet Fin-

gerplanens kilebestemmelser og de mange beskyttelseshensyn og –interesser, 

som området var og er omfattet af, at en fredning af området derfor var unødig. 

 

Byrådet i Furesø Kommune vil i december 2020 beslutte, om kommunen vil 

indlede en fredningssag for det foreslåede interesseområde for råstofindvinding. 

Som en del af fredningsprocessen kan kommunen nedlægge forbud mod råstof-

gravning i området efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 34. 

 

Opfordring til ændring af Råstofloven 

Furesø Kommune har i dag rettet henvendelse til miljøminister Lea Wermelin 

og kraftigt opfordret til, at Råstofloven ændres, så der fremover skal være tale 

om, at planlægningen af råstofforsyningen sker på baggrund af hele landets res-

sourcer under eet uden skelen til regionale grænser, og at en større del af res-

sourcen bliver genanvendt for dermed også at fremme den grønne omstilling. 

Herved undgås, at en region som Hovedstaden tvinges til at pege på helt indly-

sende, urimelige interesse- og graveområder på bekostning af store fælles vær-

dier og uden hensyntagen til befolkningen. 

 

Udtagning af interesseområdet i Råstofplan 2016/2020 

Furesø Kommune forventer, at dette høringssvar indgår i sin helhed i Regions-

rådets behandling af sagen. 
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Furesø Kommune skal på baggrund af ovenstående på det kraftigste opfordre 

til, at området udtages som interesseområde i den kommende råstofplan. 

Med venlig hilsen 

 

Ole Bondo Christensen 

Borgmester 

Furesø Kommune 

 

 

 

 


