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Svar på henvendelse fra 4 grundejerfor-
eninger i Annisse, Gribskov Kommune 
vedr. indregning af import i råstofplanlæg-
ningen  

Kære Jørn Rasmussen og Simon Rigét 

Tak for jeres henvendelse til regionsrådet vedr. regionens råstofplanlægning, 
hvor I har stillet følgende spørgsmål:  

”Hvorfor pålægger regionsrådet ikke administrationen langt mere udtøm-
mende at undersøge og indarbejde mulighederne for import af råstoffer i den 
endelige råstofplan, fremfor for at båndlægge områder med dårlige råstofres-
sourcer, som ikke efterspørges, i ret tæt befolkede områder med store gener 
for den lokale befolkning?” 

Inden jeg svarer på jeres spørgsmål, vil jeg lige oplyse, at Region Hovedsta-
dens forretningsudvalg  på møde den 15. juni 2021 har besluttet, at vedta-
gelse af Råstofplan 2016/2020 udskydes, indtil administrationen har indhentet 
en udtalelse fra Miljøministeriet om, hvorvidt det er muligt at tilvejebringe en 
større andel af råstofferne via import og yderligere genbrug. 
 

Når vi har modtaget ministeriets udtalelse, vil administrationen vurdere, om 

der er er behov for at gennemføre supplerende analyser. Vi har en forventning 

om, at regionsrådet forelægges vedtagelsen af Råstofplanen 2016/2020 til ef-

teråret 2021.  

 
For så vidt angår jeres spørgsmål, så baserer administrationens seneste ud-
kast til råstofplan sig på en undersøgelse af, hvordan forbruget af sand, sten 
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og grus fordeler sig på grove og fine fraktioner. På baggrund heraf har admini-
strationen beregnet, at der over en 12-årig planperiode er et underskud af 
sten-/grusfraktionen på 6,1 mio. m3 svarende til ca. 1,8 års forbrug og et over-
skud på sandfraktionen på 6,2 mio. m3 svarende til ca. 1,4 års forbrug.  

Forekomster af grove og fine fraktioner findes inden for de samme graveområ-
der, og udtagning af gravearealer med fine materialer af råstofplanen vil mind-
ske muligheden for indvinding af de grove.  

Region Hovedstaden er grundet de geologiske forhold ikke i stand til at være 
selvforsynende med de grove fraktioner, og dermed konstaterer regionen i 
den fremlagte råstofplan, at det fortsat vil være nødvendigt med import af 
disse materialer, hvilket primært vil være fra Region Sjælland. Dette vurderer 
regionen er i overensstemmelse med de svar regionen fik fra Miljø- og Føde-
vareministeriet i 2018. 

Region Hovedstaden er til gengæld principielt i stand til at være selvforsyn-
ende med fine materialer. Uanset betegnelsen lavkvalitetsmaterialer er det 
ikke ensbetydende med manglende efterspørgsel. Fine materialer / lavkvali-
tetsmaterialer, som Region Hovedstaden har mest af, er efterspurgte til en 
række formål, hvor de grove / højkvalitetsmaterialer ikke finder anvendelse. 
Region Sjælland vil i øjeblikket ikke kunne forsyne hovedstadsområdet med 
fine materialer i det omfang, der efterspørges i byggeriet. En reduceret indvin-
ding af råstoffer i Region Hovedstaden vil derfor medføre, at byggeriet vil 
skulle finde andre løsninger.  

 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Sophie Hæstorp Andersen 


