
 

Pkt.   437 
Hensigtserklæring om overdragelse og 
samarbejder for graveområder i Vindinge

Sagsnr.  310339 Byrådet  Lukket  punkt 

Resume  

For at sikre sammenhæng i planlægning og en hensigtsmæssig udgravning af råstof-
ferne i graveområder i Store Hede og langs Stærkendevej, samt en efterfølgende over-
dragelse af arealerne fra Nymølle StenIndustier A/S til I/S Hedeland og til Roskilde 
Kommune, indgås der en hensigtserklæring om samarbejde mellem parterne. 
 
Sagen er lukket og skal forblive lukket, da den vedrører forhold, som har økonomiske 
konsekvenser for Nymølle Stenindustrier. 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at en underskrivelse af hensigtserklæringen godkendes. 

Beslutningskompetence 

Økonomiudvalget 

Sagsfremstilling 

For at fastholde et overordnet mål for alle parter om at opnå et sammenhængende re-
kreativt landskab på reetablerede grusgrave øst for Vindinge, er der udarbejdet en hen-
sigtserklæring, der kort sammenfatter rammerne for parternes samarbejde i en proces, 
der omfatter både grusindvinding og efterfølgende reetablering. 
 
Aftalen omfatter et område, der strækker sig fra Vestre Hedevej i nord til arealer langs 
med Stærkendevej i syd. Projektområdets afgrænsning er retningsgivende, og den 
nærmere omfang vil afhænge af de konkrete graveområder, der udpeges af Regionen. 
Aftalen omfatter kun ejendomme, som Nymølle StenIndustrier A/S erhverver. 
 
I Kommuneplan 2017 for Roskilde Kommune er projektområdet Store Hede, nord for 
Østre Vindingevej udlagt som en del af den Grønne Ring omkring Roskilde. Kommu-
nen prioriterer højt at bevare og styrke en grøn ring, som skal sikre god adgang til by-
nær natur og en åbenhed i landskabet rundt om byen, så Roskilde fortsat kan opfattes 
som en afgrænset helhed. 
 
En del af området Store Hede er udlagt til to erhvervsområder i Kommuneplanen. 
Disse er adskilt af grønne kiler. Lokalplan for erhvervsområder vil blive udarbejdet i dia-
log mellem udviklere og kommunen.  
 
Syd for Østre Vindingevej er projektområdet en central del af Hedeland Naturparks in-
teresseområde, og der bliver i Udviklingsplanen fra 2017 peget på området som særligt 
vigtigt for den landskabelige sammenhæng mellem Hedeland Naturparks nordlige og 
sydlige del.  
 
Hensigten er, at Nymølle StenIndustrier A/S overdrager projektområdet til I/S Hedeland 
såfremt det er omfattet af Hedeland Naturparks interesseområde, og projektområdet til 
Roskilde Kommune, såfremt det ligger udenfor Hedeland Naturparks interesseområde. 
De nærmere vilkår fastsættes i de endelige købsaftaler. 
 
Der orienteres i Dialogforum om arbejdet med hensigtserklæringen. 

Økonomi 

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. 



Klima- og Miljøudvalget, 04-12-2018, pkt. 198 

Anbefales. 
 
Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold. 

Økonomiudvalget, 12-12-2018, pkt. 540 

Økonomiudvalget var enigt i at sende sagen til beslutning i byrådet. 
 
Henrik Stougaard kan ikke anbefale da der bør bremses op for grusindvindingen inden 
for Roskilde Kommunes grænser. 
 
Fraværende: Merete Dea Larsen. 

Byrådet, 19-12-2018, pkt. 437 

Godkendt.  
Ø kan ikke godkende, da der bør bremses op for grusindvindingen inden for Roskilde 
Kommunes grænser. 
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