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Høringssvar til forslag til region Sjællands Råstofplan 2012 – 2023. 

 

6 forbrugerejede forsyninger i den nordlige del af Roskilde Kommune, Gundsømagle Vandværk, Jyllingehøj 

Vandværk, Jyllinge Vandværk, Kastaniehøj Vandværk, NordmarkenVand, og Værebro Vandværk, har 

besluttet at komme med høringssvar, som i klare vendinger dokumenterer interessekonflikter. 

Vi forventer derfor at Regionsrådet er lydhøre overfor vores argumenter/dokumentation, og tager hensyn 

til vores synspunkter i de kommende beslutninger. 

Vi forventer at Regionen uddyber vores synspunkter, før beslutninger træffes. 

Der er uomtvisteligt at råstofindvinding har påvirkning på miljøet, herunder grundvandet. Enten i 

forbindelse med indvindingen eller ved påfyldningen eller i værste fald både/og. 

 Vi vil gerne forsøge at sikre bedst muligt, at vi også har rent drikkevand også om 20 – 50 og 100 år. 

Alle 6 forsyninger henter grundvand også fra de udlagte interesseområder. 

 Jyllinge Vandværk er allerede belastet af forureningsrisiko fra området Rishøj grusgrav. 

Vi vedhæfter Cowi rapport af 20. februar 2012. 

Rapporten er udarbejdet på grund af Regionens Råstofplan. 

Rapportens afsnit 3 beskriver præcis de enkelte områder, angående grundvandsspejlet m.v. 

Rapportens afsnit 4 beskriver præcis de enkelte forsyningernes indvindingsoplande m.v. 

Vi forventer at Regionen gennemlæser rapporten og kommenterer. 
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Yderligere: 

Området ved Jyllinge, vest for Frederiksbergvej ligger klods  op og ned af Jyllinge By. Udgravningen vil give 

store gener for byens borgere, og i øvrigt hindre en naturlig fremtidig udvikling af byen. 

Interesseområdet nordøst for Frederiksborgvej og langs Værebro Å ligger i naturskønt område med 

skovrejsning, naturinteresser m.v. 

Forslag til nyt graveområde nordøst for Gundsømagle, er udlagt på fredsskovsarealer. 

Forslag til nyt interesseområde 5, som ligger direkte op af området Kastaniehøj, har tidligere været 

udgravet, og må forventes at være færdigudgravet. Området har ikke direkte berøring med Kastaniehøjs 

indvindingsopland, men ligger direkte op af denne og ca. 150 m øst for vandværkets boring, hvorfor 

forsigtighedsprincippet bør anvendes, og området slettes som nyt interesseområde. 

Frederikssundsmotorvejen har sandsynligvis spillet ind i Regionens overvejelser. Da motorvejen nu er 

udskudt til 2020 indtil videre, vil det være naturligt ikke at tage hensyn til denne på nuværende tidspunkt. 

Vi undrer os over, at Forsyninger og/eller Vandråd ikke er høringspartnere. 

Vi tilslutter os høringssvar fra Roskilde Kommune. 

 

På de 6 Forsyningers vegne 

Anne-Marie Kristensen 

Bestyrelsesmedlem  

Jyllinge Vandværk a.m.b.a. 

Tlf:  40307663 

E-Mail: am@amkristensen.dk 
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