
 
 

  

Miljøministeriets besvarelse af regionens hen-
vendelse om råstoflovens bestemmelser og ad-
ministrationens bemærkninger hertil 

Administrationen modtog den 6. juli 2021 Miljøministeriets svar på regionens 
henvendelse af 28. juni 2021 om muligheder for at øge bidragene fra genan-
vendelse og import i råstofplanens ressourceopgørelse.  

Vedrørende inddragelse af sekundære råstoffer i ressourceopgørelsen 

På baggrund af ministeriets svar om, at der ikke må være væsentlig tvivl om, 
hvorvidt den angivne mængde genanvendelsesmateriale vil være til rådighe-
der det administrationens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er et 
fagligt grundlag for at fastsætte et højere estimeret forbrug af sekundære rå-
stoffer i ressourceopgørelsen.  

På landsplan udgør sekundære råstoffer i dag ca. 4 % af det samlede årlige 
råstofforbrug. I den senest forelagte udkast til Råstofplan 2016/2020 er bidra-
get fra genanvendelse i Region Hovedstaden estimeret til at ville udgøre ca. 
10 % af det samlede forbrug i planperioden.  

Konkret vil det kræve en øgning på 40 % af bidraget fra sekundære råstoffer 
fra ca. 10 mio. m3 til ca. 13 mio. m3, hvis sekundære råstoffer skal erstatte rå-
stofferne, der er kortlagt i Vindekilde. 

Der er ikke noget stort potentiale for at øge genanvendelsesgraden for bygge- 
og anlægsaffald. Genanvendelsesprocenten for bygge- og anlægsaffald er på 
nuværende tidspunkt 85-89 %. 

Der er et væsentligt potentiale i en øget udnyttelse af overskudsjord, men kon-
krete teknikker til udnyttelse af ressourcen er endnu på et eksperimenterende 
niveau og skal udbygges yderligere førend overskudsjord kan inddrages i res-
sourceopgørelsen med en troværdig andel.  

Region Hovedstadens Handlingsplan for FN’s Verdensmål 

I regi af Region Hovedstadens Handlingsplan for FN’s Verdensmål er der 
planlagt en række initiativer bl.a. ”Partnerskab for overskudsjord og ressour-
cer”, hvor der arbejdes på at fremme cirkulær økonomi og øge anvendelsen af 
overskudsjord og byggeaffald mv. som erstatning for primære råstoffer (sand, 
grus og ler), som der er knaphed på i regionen. I projektet indgår også et fo-
kus på at udvikle metoder til bedre registrering og kvantificering af hhv. bygge-
materialer og overskudsjord. Projektet er et partnerskab mellem Regionen og 
de 29 kommuner i Region H (og på sigt også andre parter, herunder statslige 
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og private mellem kommuner og Region H). Derudover er der afsat budget-
midler til et projekt omkring ”Genanvendelse af råstoffer”, hvor ambitionen er 
at få sat mere gang i genanvendelsen af byggeaffald og opgraderingen af 
genanvendte materialer, herunder at udvikle nye metoder og udvikle nye ma-
terialer (genbrugsmaterialer), som f.eks. udnyttelse af overskudsjord som byg-
gemateriale.  

Det er administrationens vurdering, at det er realistisk, at det i forbindelse med 
en kommende revision af Råstofplanen i 2024 vil være muligt at komme med 
konkrete bud på udviklingen i andelen af sekundære råstoffer i den samlede 
ressourceopgørelse, da effekten af alle disse initiativer på det tidspunkt bør 
kunne ses i udviklingen af anvendelsen af sekundære råstoffer eller som mini-
mum i en fremskrivning heraf. 

Vedrørende inddragelse af importerede materialer i ressourceopgørelsen 

Af Miljøministeriets svar fremgår det, at en beslutning om at finde nødvendige 
råstoffer uden for regionens areal forudsætter, at det ikke er muligt at skaffe 
adgang til egnede råstoffer i regionen efter en samlet afvejning af hensynene i 
§ 3. Regionen har ikke for nuværende godtgjort, at det ikke er muligt at skaffe 
adgang til egnede landindvundne råstoffer i regionen efter en samlet afvejning 
af hensynene i § 3. Det er derfor ikke muligt at planlægge med, at en del af re-
gionens råstofforbrug af landindvundne materialer dækkes via import. 

Vedrørende sømaterialer forholder det sig anderledes. Der er anvendelser, 
som kræver tilførsel af sømaterialer, da disse har specifikke egenskaber 
(f.eks. fravær af kalk, særlig afrundethed af kornene o. lign), der betyder, at 
der ikke kan benyttes landindvundne materialer i stedet for sømaterialer. Ind-
dragelsen af sømaterialer i ressourceopgørelsen indgik i den høring, der med-
førte bemærkninger fra Miljøstyrelsen, uden at styrelsen fandt anledning til at 
kommentere på denne del. 
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