
Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Beslutning om udsendelse af Råstofplan 
2016/2020 i fornyet høring – bemyndigelse 
af administrationen
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Miljø- og klimaudvalget den 12. januar 2021



Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

• Regionsrådet besluttede den 22. september 2020 at sende udkast til Råstofplan 
2016/2020 og tilhørende miljøvurdering i høring.   

Der er indkommet 294 høringssvar fra berørte parter, naboer, råstoferhvervet og myndigheder.  Administrationen 
sammenstiller og vurderer høringssvar.

• Sideløbende har administrationen gennemført drøftelser med staten

Drøftelser har været i forhold til de bemærkninger, som Staten har haft, vedr. hensyn til landskab og krav 
miljøvurdering i henhold til vandområdeplanerne, som staten som myndighed har haft til udkast til råstofplan 
2016/2020 og miljøvurderingen af denne. 

Som en del af statens bemærkninger indgår, at staten stiller krav om specifik og konkret vurdering af risiko for 
miljøpåvirkning i henhold til Vandområdeplanerne ved udlæg af de nye forslag til graveområder, hvilket er en 
skærpelse af kravene i forhold til tidligere, hvor det var tilstrækkeligt med en mere overordnet vurdering af risikoen 
for påvirkning.                                       

Statens bemærkninger og konklusionerne af drøftelserne af disse har medført, at 2 forslag graveområder (Rørbæk 
og Vindekilde) er tilpassede og at det har været nødvendigt at foretage justeringer i miljøvurdering i forhold til 
påvirkning af Vandområdeplanerne. Sidstnævnte bevirker, at det bliver nødvendigt at gennemføre en fornyet 8 
ugers høring af forslag til Råstofplan 2016/2020 og miljøvurdering 
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Baggrund



Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Workshopmøde med medlemmer af regionsrådet den 2. februar 2021

• Formanden for udvalget for miljø- og klimaudvalget har inviteret regionsrådets medlemmer til 
et workshopmøde den 2. februar 2021, hvor det kan drøftes, hvordan den kommende 
Råstofplan 2016/2020 skal se ud. 

• I forbindelse med workshopmødet kan der fra politisk side gives tilkendegivelser og 
retningslinjer, som administrationen skal arbejde videre med hen imod den endelige 
Råstofplan 2016/2020. 

Forudsætningerne/rammen for drøftelserne er: Kravet til 12-års ressourcehorisont, råstofplanudkastets 
ressourceopgørelser, ligebehandlingsprincippet, forslag til udlæg til graveområder og udlæg til 
interesseområder. 

• Efter mødet vil administrationen tilrette forslag om Råstofplan 2016/2020, således at 
planforslaget, der bliver sendt i fornyet 8 ugers offentlig høring er i overensstemmelse med 
de tilkendegivelser, regionsrådspolitikerne er blevet enige om på mødet.
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Proces frem mod vedtagelse



Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Bemyndigelse til udsendelse af udkast til Råstofplan 2016/2021 og miljøvurdering i 
fornyet  høring 

• Med henblik på at sikre en hurtig og smidig proces - og en vedtagelse af den endelige 
Råstofplan 2016/2020 inden sommerferien 2021 - vil det være formålstjenligt at give 
administrationen bemyndigelse til at udsende forslag til Råstofplan 2016/2020 i 8 ugers 
høring. 

• Dette vil ske i forlængelse af de politiske drøftelser, der er planlagt i form af et 
workshopmøde med regionsrådet den 2. februar, efter at administrationen har haft 
mulighed for at indarbejde de ændringer, som drøftelserne på workshopmødet har givet 
anledning til. 
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Proces frem mod vedtagelse



Region Hovedstaden

Status på planprocessen 
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Center for Regional Udvikling

21. august 
2018

•Regionsrådets beslutning om:
•Råstofplanen skal revideres
•Godkendelse af indkaldelse af idéer og forslag 
med debatoplæg

august -
oktober 2018

•Offentlig høring af indkaldelse af idéer og forslag 
med debatoplæg

24. april - 6. 
juni 2019

•6 ugers partshøring af miljøgennemgange af 
forslag til nye graveområder, samt af forslag til 
interesseområder (lovkrav er 4 uger)

•8. maj - 29. maj borgermøder med orientering om 
processen om råstofplanen og præsentation af 
forslag til nye graveområder, forslag til nye 
interesseområder og forslag til eksisterende 
områder, der kan tages ud af råstofplanen

August-
september

•Politisk beslutning om hvilke områder, der 
videreføres i udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 
2020

25. august 
2020

•Miljø og klimaudvalget beslutning om indstilling til 
regionsrådet
•Om 8 ugers høring af forslag til Råstofplan 2020 
og af miljøvurderingen af planen

•Om hvilke grave- og interesseområder, der skal 
være del af forslag til Råstofplan 2020 og hvilke 
eksisterende områder, der foreslås taget ud af 
råstofplanen 

22. 
September

2020

•Regionsrådet
•Beslutning om 8 ugers høring af forslag til 
Råstofplan 2020 og af miljøvurderingen af planen

•Beslutning om hvilke grave- og interesseområder, 
der skal være del af forslag til Råstofplan 2020 og 
hvilke eksisterende områder, der foreslås taget ud 
af råstofplanen 

23. 
september –

18. 
november 

2020

•8 ugers offentlig høring af forslag til Råstofplan 
2020 og af  miljøvurdering af planen

•Borgermøder de steder, hvor der stilles forslag om 
nye grave- eller interesseområder

1. kvartal 
2021

•Miljø- og klimaudvalget samt regionsrådet
•Workshopmøde den 2. februar 2021
•Bemyndigelse af administrationen til udsendelse i 
8 ugers fornyet høring af forslag til Råstofplan 
2016/2020 og miljøvurderingen af denne

2. kvartal 
2021

•Miljø- og Klimaudvalget, FU og regionsrådet:
•Endelig vedtagelse af Råstofplan 2016/2020
•Klageperiode på 4 uger efter planens vedtagelse


