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Besvarelse af Region Hovedstadens henvendelse om 
råstoflovens bestemmelser 
 

Kære Mads Monrad Hansen 

 

Du har den 28. juni 2021 skrevet til ministeriet for at få afklaring på spørgsmål til 

råstoflovens bestemmelser.  

 

Vi har koordineret med Miljøstyrelsen, og kan på den baggrund give jer følgende 

svar: 

 

Spørgsmål 1 

Der ønskes en vurdering af, om regionen kan øge andelen af de sekundære 

materialer i råstofplanen ud fra forventningen om, at de initiativer, der er 

igangsat fra regionen og statens side, vil have en positiv effekt på øget 

tilgængelighed af sekundære råstoffer. Samtidig ønskes en tilkendegivelse af, om 

der er andre forhold, som regionen kan inddrage i forhold til 

ressourceopgørelsen, for så vidt angår sekundære råstoffer. 

 

Svar: 

Regionerne har ansvaret for at udarbejde en råstofplan, der skal dække 

ressourceefterspørgslen i mindst 12 år. Enhver region kan selv fastlægge, 

hvorledes regionens forventede råstofforbrug for en 12-årig periode tilvejebringes. 

Regionen kan således øge andelen af sekundære materialer i råstofplanen, såfremt 

det anskueliggøres, hvordan de sekundære materialer forventes tilvejebragt, og 

hvordan de kan indgå i regionens planlægning. Det skal dog bemærkes, at 

tilvejebringelsen af sekundære ressourcer i råstofplanen, f.eks. i form af 

genanvendelse af materialer, bør være kvalificeret således, at spørgsmålet om 

hvorvidt de genanvendelige ressourcer faktisk tilvejebringes ikke udgør væsentlige 

usikkerhedsmomenter i ressourceopgørelsen. 

 

 

Spørgsmål 2 

Der ønskes en afklaring af kriterierne for, i hvilket omfang regionens 

råstofressourcer skal afdækkes og udnyttes, før råstoffer kan tilvejebringes via 

import. Dvs. på hvilket grundlag import af råstoffer kan indregnes i 

ressourceopgørelsen, efter at der er taget stilling til udlæg af råstofgrave på 
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baggrund af regionens råstofkortlægning i overensstemmelse med kriterierne i 

råstoflovens §3. 

 

Svar: 
Regionernes råstofplaner skal udarbejdes på baggrund af udviklingen i regionen 

og de hensyn, der er nævnt i råstoflovens § 3. Af lovens § 3 fremgår en beskrivelse 

af de hensyn og interesser, der skal vurderes og afvejes mod hinanden, herunder 

erhvervsmæssige hensyn. Det er den enkelte region, som foretager den konkrete 

afvejning af disse hensyn i forbindelse med planlægningen og udlægning af grave- 

og interesseområder. Regionen skal som udgangspunkt udlægge graveområder til 

at dække ressourceefterspørgslen i 12 år. Hensynene oplistet i råstoflovens § 3 er 

udtømmende, og regionen kan således ikke inddrage andre hensyn i 

planlægningen, end de i loven anførte. En beslutning om at finde nødvendige 

råstoffer uden for regionens areal forudsætter dermed, at det ikke er muligt at 

skaffe adgang til egnede råstoffer i regionen efter en samlet afvejning af hensynene 

i §3. I en situation hvor en region må dække dele af sit behov ved import af 

råstoffer, bør der foretages koordinering med andre regioner, og evt. staten, hvis 

der er tale om større statslige anlægsprojekter eller import fra søterritoriet.  

 

Af § 3 fremgår det, at der skal lægges vægt på råstofressourcernes omfang og en 

sikring af råstofressourcernes udnyttelse. I afvejningen, jf. § 3, skal hensynet til, at 

identificerede egnede råstofressourcer sikres udnyttet, således indgå med betydelig 

vægt. Dog kan en konkret afvejning af de øvrige modstående hensyn i § 3 begrunde 

en beslutning om ikke at udnytte ressourcen, hvis hensynet, herunder hensynet til 

krav og beskyttelsesmålsætninger efter anden lovgivning, ikke kan varetages 

gennem vilkår i den konkrete tilladelse til råstofindvinding. 

 

Hensynet til ressourceknaphed er i sig selv ikke omfattet af § 3. Ressourceknaphed 

inden for en region kan dog begrunde, at der ikke planlægges for udnyttelse af flere 

ressourcer, end den vurderede efterspørgsel i planperioden tilsiger.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Henrik Studsgaard 

Departementschef 




