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Notat  

Vedr. udpegning af interesseområde Dronningmølle 

Jesper Barfod, Petersborgvej 4, 3120 Dronningmølle har med mail den 5. juni 2017 rettet 
henvendelse vedr. udpegningen af et interesseområde ved Dronningmølle. Jesper Barfod 
påpeger, at i forbindelse med høring af Råstofplan 2016 har regionen alene udsendt 
høringsbrev til naboer til ”graveområder”, men ikke til naboer i planlægningen af 
"interesseområder", uanset at alene tilstedeværelsen af en plan om et interesseområde har en 
omgående og indgribende indvirken på ejendomspriserne.  
 
Endvidere bemærker Jesper Barfod, at Gribskov Kommunes høringssvar ikke er behandlet. 
 
Administrationens besvarelse 
Et område kan udlægges til interesseområde efter råstofloven, hvis det ud fra en foreløbig 
vurdering forventes at kunne være råstoffer. En sådan vurdering bygger på eksisterende data 
af meget forskellig art og kvalitet. Sandsynligheden for at finde råstoffer varierer derfor 
betydeligt fra interesseområde til interesseområde, ligesom afgrænsningen af eventuelle 
råstofforekomsters udbredelse er behæftet med betydelig usikkerhed.  

Inden et område udpeges til graveområde i en efterfølgende råstofplan skal der derfor 
foretages en detaljeret råstofkortlægning for at dokumentere og afgrænse en eventuel 
interessant råstofforekomst. Herefter foretages der en egentlig miljøscreening og eventuelt 
en miljøvurdering, som det også er sket ved de nye udpegninger af graveområder i forslag til 
Råstofplan 2016. 

Det fremgår af ” Statslige interesser i regionernes råstofplanlægning 2016” om udlæg af 
interesseområder, at der ikke er krav om afvejning af interesser i forbindelse med denne 
udlægning af arealer.  

På grund af interesseområderne foreløbige karakter og afgrænsning har administrationen lagt 
til grund, at der ikke skal parthøres ved udlæg af disse. Interesseområder er med i Råstofplan 
2016, der har været i høring, så der har Jesper Barfod haft mulighed for at komme med 
bemærkninger. 
 
Inden et interesseområde bliver til et egentligt graverområde ved en evt. kommende 
råstofplan, vil der være partshøring.   
 
Med hensyn til Gribskov kommunes høringssvar, er dette først indkommet den 31. maj 2017 
og dette har derfor ikke været med Hvidbogen over høringssvar. Imidlertid har 
administrationen gennemgået og behandlet Gribskov Kommunes høringssvar, hvilket har 
medført at interesseområde ved Esbønderup foreslås udtaget af Råstofplan 2016. 
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