
 

 

 

 Regionsrådsformanden 
 

 

 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

 

Telefon +45 38 66 50 00 

Mail 

 
regionsraadsformand@regionh.

dk 

  

Journal nr.: 17002158 

 

 

Jesper Barfod 

Petersborgvej 4, Rusland 

3120 Dronningmølle 

Svar på brev vedr. manglende partshøring af naboer til udpeget interesseområde 

i Råstofplan 2016  

 

Kære Jesper Barfod 

 

Tak for dit brev af 5. juni 2017 til Region Hovedstadens forretningsudvalg. 

 

Som nabo til et interesseområde i Dronningmølle har du kontaktet regionen og anført, 

at naboerne til et udpeget interesseområde burde være partshørt inden udpegningen af 

interesseområdet som en del af Råstofplan 2016, idet udlægget vil påvirke værdien af 

din og dine naboers ejendomme.  

 

Regionsrådet ønsker, at så mange borgere som muligt bliver hørt inden en politisk be-

slutning om Forslag til Råstofplan 2016. Alle borgere i Region Hovedstaden har fra 

den 7. marts – 5. maj 2017 haft mulighed for at komme med bemærkninger i forbin-

delse med den offentlige høring af Forslag til Råstofplan 2016, hvor interesseområ-

derne er beskrevet og har været en del af det samlede udkast til Råstofplan og miljø-

vurderingen af samme. Høringen af forslaget til planen har været annonceret i en ræk-

ke lokale medier og alle borgere har haft mulighed for, at komme med bemærkninger 

til forslaget. 

 

Regionens administration har dog gennemgået sagen igen i lyset af din henvendelse og 

konklusionen er, at en mulig påvirkning af ejendomsværdien hos naboer ikke kan ind-

gå i regionens vurdering af om et interesseområde skal udpeges og ikke i sig selv be-

rettiger til at få partsstatus og dermed blive partshørt.  Derfor er det også administrati-

onens anbefaling, at Regionsrådet fastholder udlægningen af interesseområdet ved 

Dronningmølle. Administrationens gennemgang af din sag er vedlagt som bilag. 

 

Med hensyn til Gribskov kommunes høringssvar, er dette først indkommet den 31. 

maj 2017. Høringsvaret var derfor ikke med i hvidbogen over høringssvar. Imidlertid 

har administrationen gennemgået og behandlet Gribskov Kommunes høringssvar, 

hvilket har medført, at interesseområdet ved Esbønderup foreslås udtaget af Råstof-

plan 2016. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Sophie Hæstorp Andersen 


