
 

 

Fra: intetsvar@regionh.dk <intetsvar@regionh.dk>  
Sendt: 15. juni 2021 23:01 
Til: Region Hovedstaden <regionh@regionh.dk> 
Cc: rasjorn@gmail.com 
Emne: Email sendt fra Region Hovedstaden på vegne af rasjorn@gmail.com 
 

 

 

 

Email sendt fra Region Hovedstaden på vegne af 
rasjorn@gmail.com 

 

 
En person har skrevet til dig fra siden https://www.regionh.dk/politik/politiske-udvalg-og-
fora/regionsraadet/Sider/Spoergetid.aspx  

 
Beskeden er: 
Vedr: Råstofplan 2016/2020 Regionsrådet skal på sit møde 22/6 behandle udkast til Råstofplan 2016/2020. 
Undertegnede ønsker foretræde for Regionsrådet i spørgetiden kl. 17-17.30 med henblik på at stille følgende 
mundtlige spørgsmål: Spørgsmål til Regionsrådet: Baggrund: Region Hovedstaden er den mindste region 
med den største råstofefterspørgsel og den største befolkningstæthed. Alle i Regionsrådet synes at være 
enige om, at det giver regionen nogle helt specielle udfordringer. Et enigt Regionsråd har sammen med 
Danske Regioner i 2020 opfordret regeringen og Folketinget til, at der udarbejdes en national råstofstrategi. 
Dette ønske er i begyndelsen af juni i år afvist af et folketingsflertal bestående af rød blok. Der er ikke 
hverken i Råstofloven eller Naturstyrelsens vejledning stillet krav om, at regionerne skal finde deres eget 
forbrug af råstoffer på eget areal. Det fremgår entydigt af to svar fra Miljøministeren til Folketingets Miljø- og 
Fødevareudvalg i efteråret 2018, ligesom Miljøministeriet i sit svar til regionen i november 2018 også 
opererer med scenarier, hvor import fra andre regioner kan indgå i en råstofplan. Miljø- og Klimaudvalget har 
på sit nylige ekstraordinære møde om råstofplanen haft en diskussion om, hvorvidt råstofplanen skal være 
baseret på et genbrug af ressourcer på 10% eller 12%. Genbrug er naturligvis et vigtigt og bæredygtigt 
element i en råstofplan, men med Region Hovedstadens udfordringer er det en langt vigtigere diskussion at 
forholde sig til, om import af råstoffer skal være et af de ben, råstofplanen står på. Hvis der er en enkelt 
region i Danmark, som har behov for import af råstoffer, så er det Region Hovedstaden. Historien viser, at 
regionen rent faktisk importerer op til 80 % fra andre regioner eller søterritoriet. Naturligvis skal regionen 
bidrage med indvinding af råstoffer fra eget område i en balanceret afvejning af alle de hensyn, der er oplistet 
i Råstoflovens § 3, men der er ingen lovmæssige forhindringer for, at planen kan basere sig på et væsentligt 
element af import. Det afgørende for hvor store gener, der påføres befolkningen, er derfor de afvejninger, der 
foregår efter §3, og det er en af regionen selvpålagt begrænsning, at import ikke indgår som en del af 
råstofplanen. Spørgsmålet: Hvorfor pålægger Regionsrådet ikke administrationen langt mere udtømmende at 
undersøge og indarbejde mulighederne for import af råstoffer i den endelige råstofplan, fremfor for at 
båndlægge områder med dårlige råstofressourcer, som ikke efterspørges, i ret tæt befolkede områder med 
store gener for den lokale befolkning? Med venlig hilsen Simon Rigét og Jørn Rasmussen (på vegne af fire 
grundejerforeninger i Annisse Nord)  
 
Svar personen på e-mail: rasjorn@gmail.com  

 
 
Afsender har givet sit samtykke til, at Region Hovedstaden behandler oplysningerne i denne henvendelse. 

Læs vores persondatapolitik på regionh.dk  

 
 

Region Hovedstaden - 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød - Åbningstider: Mandag-
torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-14 

Telefon: 38 66 50 00 
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