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Lokalrådsmøde, Vindinge Lokalråd 

Onsdag den 30. januar kl. 19.00 i møderum ved Hallens kiosk. 

● Sidste år blev der nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde forslag til 

forretningsplan for Vindinge Lokalråd.  

På førstkommende møde i Lokalrådet vil arbejdsgruppen fremlægge deres forslag til kommentering 

og godkendelse. Inden mødet vil forslaget blive udsendt til repræsentanterne i Lokalrådet. 

Forslag til Forretningsorden indeholder bl.a. at der skal vælges ”tovholdere” for kommende 1-2 års 

periode, ligesom muligheden for at nedsætte arbejdsgrupper til specifikke opgaver indgår i 

forslaget.  

På den baggrund vil de nuværende tovholdere fremsætte forslag om, at der nedsættes en 

arbejdsgruppe som får til opgave at følge og forholde sig til grusgravning i Nymølles områder de 

kommende år. 

 

Referat: 

Forretningsorden enstemmigt vedtaget med ændringer (Forretningsorden vedlægges) 

I forlængelse af vedtaget forretningsorden blev følgende tovholdere valgt: 

o Ole Bendix (Antenneforeningen) og Jakob Bjældager (GF Stålmosen) indtil årsmødet 2020 

o Jens Sørensen (Vandværket) indtil årsmødet 2019 

 

● Siden sidste lokalrådsmøde har Lærke Rau som bekendt udsendt forslag om at Vindinge Lokalråd 

deltager i fællesmøder med en andre lokalråd/landsbyråd i Roskilde Kommune. Der er tænkt 2-3 

møder pr. år. På mødet skal vi drøfte om Vindinge Lokalråd skal deltage. 

 

Referat: 

Lokalrådet lader det være op til tovholderne, hvorvidt de vil sende en deltager til fællesmøderne 

afhængigt af dagsordenen. 

 

● Nymølle har købt ejendommen Stærkendevej 53. Dermed kan der skabes en transportvej i 

grusgraven, og behandlingsanlægget nord for Vindinge kan anvendes i endnu ca. 10 år.  

Løsningen vil nu indgå i Miljøkonsekvensvurderingen, der udarbejdes af Region Sjælland. 

Endvidere har Roskilde Kommune, Hedeland og Nymølle indgået en hensigtserklæring som 

indeholder at Hedeland overtager arealerne efter grusgravningen, hvilket ikke er en selvfølge for de 

arealer som Hedeland ikke ejer i dag. Se vedhæftede pressemeddelelse fra Roskilde Kommune 

 

Referat: 

Lokalrådet drøftede ovenstående og især en bekymring for, at den transportvej, som fremgår af 

pressemeddelelsen, vil forlænge Nymølles tilstedeværelse omkring Vindinge og sorteringsanlæg på 
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sin nuværende placering pga. grusforekomster længere ude af Stærkendevej (i Høje-Taastrup 

Kommune) og syd for Stærkendevej. 

Kan hensigtserklæringen overhovedet indgå i Miljøkonsekvensvurderingen – eller er den kommet for sent. 

 

● Regionen har igangsat en indledende høring for Råstofplan 2020.. Høringen er første skridt i en 

proces, som skal lede frem til, at en ny råstofplan ligger klar til beslutning i Regionsrådet ved 

årsskiftet 2020/2021. 

Frem til den 11. marts 2019 har vi nu mulighed for at sende bemærkninger, idéer og forslag til 

debatoplægget for den kommende råstofplan. Læs mere her: 

http://rs.viewer.dkplan.niras.dk/plan/17#/2337 . 

Jeg forestiller mig at vi på mødet klarlægger de fokuspunkter som vi i den forbindelse vil arbejde 

med og som skal indgå i et høringssvar fra Lokalrådet. 

 

Referat: 

- Hvad skal vi svare regionen ift Råstofplan 2020? 

o Syd for Stærkendevej bør fredes – ikke flere graveområder 

o Retningslinjer for gravning og placering af sorteringsanlæg nær byer 

o Finansiering af tilbagekøb af jorder efter grusgravning mangler 

o Retningslinjer for grustransport på tværs af regionsgrænser? 

o Krav til kontrol og tilsyn 

- Det bedste vi kan gøre, er måske at henvende os til kommunen med vores overvejelser, fx 

boliger øst for Østervænget/syd for Stærkendevej for at undgå grusgravning i området. 

 

- Tovholderne går videre med et udkast til høringssvar ift. Råstofplan 2020 og dialog med 

kommunen 

 

● På nuværende tidspunkt er der ikke noget nyt fra Regionen om den igangværende 

Miljøkonsekvensvurdering (VVM). 

 

Referat:  

Intet bemærket 

http://rs.viewer.dkplan.niras.dk/plan/17#/2337

