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Administrationens bemærkninger 

Administrationen har med råstofplanlægningen frem til nu lagt til grund, at det 
ikke er muligt inden for råstoflovens rammer at inddrage eventuelle importe-
rede råstofressourcer i opgørelsen over ressourcer svarende til 12 års forbrug i 
regionen.  
 
Hvis der vurderes at være et udpegningsgrundlag inden for regionen efter en 
samlet interesseafvejning med råstoflovens § 3, er der tale om en ressource, der 
efter loven skal udlægges til opfyldelse af kravet om 12 års forbrug. 
 
Råstoflovens § 3 angiver udtømmende, hvilke interesser, der kan indgå i afvej-
ningen af lovens anvendelse og dermed også udpegning af interesse og grave-
områder. På den ene side skal der lægges vægt på råstofressourcernes omfang 
og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervs-
mæssige hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på en række miljø-, 
natur- og samfundsmæssige interesser som er oplistet i bestemmelsen. 
 
Svar fra Miljø- og fødevareministeren 
Administrationen er blevet bekendt med miljø- og fødevareministerens svar af 
den 14. november på Nick Hækkerups spørgsmål til om, hvorvidt den råstof-
plan som regionen skal udarbejde, skal indeholde anvisning af, hvordan det 
forventede råstofforbrug i planperioden kan findes inden for regionens eget 
geografiske område, eller om regionen i råstofplanen tillige kan pege på, at det 
forventede råstofforbrug også skal hentes andre steder fra, f.eks. i naboregio-
nen eller gennem import. 
 
Svaret synes ikke éntydigt, men åbner op for en anden forståelse, hvorefter det 
vil være muligt at inddrage andre kilder såsom importerede råstoffer, råstoffer 
fra andre regioner og sø-materialer i råstofressourcerne, der skal være til rådig-
hed i den regionale råstofplan. 
 
På baggrund af Nick Hækkerups spørgsmål af henholdsvis den 3. og 30. okto-
ber 2018 har administrationen den 2. november 2018 fremsendt spørgsmål til 
miljø- og fødevareministeriet vedrørende forståelse og konsekvenser af miljø- 
og fødevareministerens svar på spørgsmål 2 stillet 3. oktober 2018. Herunder 
en præcisering af forholdet til § 3 i råstofloven. Administrationen har ikke 
modtaget svar på disse spørgsmål på nuværende tidspunkt. 
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Det frie marked og afgiftsstruktur som vilkår for regional koordinering  
I forhold til muligheden for import af råstoffer til at dække regionens råstofbe-
hov skal det understreges, at råstoffer omsættes på det frie marked på markeds-
vilkår. De afgørende faktorer for, hvor langt væk råstofferne hentes, er prisen 
på råstofferne og prisen på transport. Råstoffer har i sig selv en relativt lav 
værdi i forhold til deres vægt og volumen. Dette betyder, at transportafstande 
hurtigt får en væsentlig betydning for den samlede pris. Såfremt der er et ønske 
om at øge andelen af importerede råstoffer, skal der ændres på afgiftsstrukturen 
på råstofområdet med henblik på at øge prisen på de primære råstoffer, således 
at det bliver økonomisk attraktivt at hente råstoffer over større afstande.  
 
Hvis den fremadrettede fortolkning af loven er, at regionen kan planlægge at 
dække behovet for råstoffer via import fra udlandet eller fra de øvrige regioner, 
uden at der sker en ændring i afgiftsstrukturen vil konsekvensen sandsynligvis 
blive, at der kommer et øget pres på Region Sjællands råstofressourcer. Det be-
tyder, som der står i svaret, at der bør ske en øget koordinering regionerne 
imellem og en fælles regional afvejning af hensynene nævnt i § 3 i råstofloven. 
Desuden er der stor sandsynlighed for at prisen på bygge- og anlægsarbejder 
vil stige, grundet den øgede udgift til transport. 
 
Miljø- og klimaudvalgets behandling og fortsat politisk proces 
Regionens miljø- og klimaudvalg skal på deres møde den 27. november 2018 
drøfte sigtelinjerne for det fremadrettede arbejde med Råstofplan 2020. I denne 
drøftelse indgår, hvilke tiltag regionen fra politisk hold kan iværksætte med 
henblik på at sikre et fremadrettet bæredygtigt udbud af råstoffer i regionen og 
i Danmark som helhed. 
 
Her præsenteres f.eks. muligheden af, at der fra politisk hold rettes henvendelse 
til miljø- og fødevareministeren, f.eks. via Danske Regioners miljø- og klima-
udvalg, med forslag om at miljø- og fødevareministeren omsætter den hjem-
mel, der er givet i § 4 i råstofloven, til at sikre en ressourceøkonomisk anven-
delse af råstofforekomsterne, ved at fastsætte regler om: 

1. Mængden og kvaliteten af de råstoffer, der må anvendes ved udførelsen 
af bygge- og anlægsarbejder, 

2. at der ved udførelsen af bygge- og anlægsarbejder skal anvendes af-
falds- eller erstatningsprodukter eller ske genanvendelse, 

3. mængden og kvaliteten af de råstoffer, der må anvendes ved fremstil-
ling af industriprodukter, 

4. oparbejdning af visse råstofkvaliteter i forbindelse med indvindingen, 
og 

5. at affalds- eller erstatningsprodukter samt oprensnings- og uddybnings-
materialer (klapmaterialer) fra det danske havområde skal nyttiggøres 
eller genanvendes som råstoffer. 

Denne hjemmel er på nuværende tidspunkt ikke udnyttet af miljø- og fødevare-
ministeren. Såfremt miljø- og fødevareministeren udnytter hjemmelen, f.eks. 
ved at etablere nye incitamentsstrukturer eller stille nye regler op for kvalitets-
standarder i bygge- og anlægsbranchen, kan der ske en bedre udnyttelse af de 
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forskellige råstofkvaliteter herunder de sekundære, og der kan ske en bedre ud-
nyttelse af sø-materialerne.  
 
Såfremt der gives mulighed for, at regionerne i deres råstofplanlægning kan 
indregne anslåede bidrag fra genanvendte/genbrugte materialer til opfyldelse af 
kravet om 12 års forsyning, kan det give et større fokus på genanvendelse af 
bygge- og anlægsaffald, hvilket vil medføre en bedre udnyttelse af råstofres-
sourcerne.   
 
Regionerne har overfor miljøstyrelsen anbefalet, at der i regi af en fælles stra-
tegi på råstofområdet kigges på en række af de ovenstående tiltag med henblik 
på at sikre en ansvarlig produktion og forbrug af Danmarks råstoffer. 
 
Alle disse tiltag vil have effekt på behovet for nye primære råstoffer og dermed 
på behovet for udlæg af nye graveområder. 
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Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 143 (MOF alm. del) stillet 30.10.18 efter 

ønske fra Nick Hækkerup (S). 

Spørgsmål nr. 143 

”Vil ministeren i forlængelse af svaret på MOF alm. del – MFU spm. 2 oplyse, om den råstofplan som 

regionen skal udarbejde, skal indeholde anvisning af, hvordan det forventede råstofforbrug i 

planperioden kan findes inden for regionens eget geografiske område, eller om regionen i råstofplanen 

tillige kan pege på, at det forventede råstofforbrug også skal hentes andre steder fra, f.eks. i 

naboregionen eller gennem import” 

Svar 

Regionerne skal generelt i deres forvaltning inddrage alle de hensyn, der er efter råstofloven, herunder 

hensynet til råstofressourcernes omfang og kvalitet, sikring af råstofressourcernes udnyttelse og 

erhvervsmæssige hensyn.  

 

I den gældende vejledning om administration af råstofloven angives, at råstofplanen bør indeholde en 

redegørelse for de kortlagte råstofforekomster (art, kvalitet og mængde), det forventede samlede behov 

for råstoffer og den forventede produktion inden for regionen i planperioden, igangværende grave og 

udlagte graveområder, samt en belysning af råstofstrømmene, herunder import- og eksportmængder 

og en vurdering af bidrag fra sømaterialer.  

 

Det fremgår desuden af vejledningen, at regionsrådet i forbindelse med planlægningen bør være 

opmærksom på den geografiske fordeling af områderne til råstofindvinding og mulighederne for at 

tilstræbe en forsyningsstruktur, hvor der er balance mellem udbud og efterspørgsel efter råstoffer af 

hensyn til en begrænsning af det samlede transportbehov.   

 

I Naturstyrelsens notat fra 2014 vedr. Råstofplan 2016, fremgår: 

”Råstofplanen skal indeholde en opgørelse af forventet behov for de væsentligste råstoffer. Behovet for 

råstoffer skal sættes i forhold til råstofressourcerne i eksisterende grave (tilladelser) og udlagte 

graveområder i råstofplan 2016. Det skal fremgå af råstofplanen, hvordan råstofbehovet for den 

enkelte region skal dækkes ind, herunder om der indhentes råstoffer fra andre regioner eller fra 

søterritoriet”. Det fremgår desuden af notatet, at regionen skal udlægge råstofgraveområder i et sådant 

omfang, at råstofefterspørgslen i råstofplanens periode (12 år) kan tilgodeses. 

  

I forhold til inddragelse af råstoffer fra andre regioner, import eller indvinding fra søterritoriet skal det 

bemærkes, at uagtet at det ikke fremgår eksplicit af vejledningen, så bør der ske en koordinering 

mellem regionerne i forbindelse med planlægningen. Tilsvarende bør også statslige myndigheder 

inddrages i fornødent omfang, f.eks. i forhold til forventede behov for store mængder råstoffer til 

Miljø- og Fødevareudvalget 2018-19
MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 

Offentligt



 

 

2 

statslige anlægsarbejder. Det er Miljø- og Fødevareministeriets forventning, at dette vil blive 

præciseret i forbindelse med en kommende revision af vejledningen.  

 

Det skal fremhæves, at selvom råstofloven ikke indeholder krav om, at regionen skal finde hele sit eget 

forbrug inden for eget areal, så skal regionerne i deres planlægningen lægge vægt på alle de hensyn, 

der er oplistet i råstoflovens § 3, herunder sikre råstofressourcernes udnyttelse og tage 

erhvervsmæssige hensyn. Det skal bemærkes, at hensynene i lovens § 3 ikke er afgrænset til alene at 

vedrøre hensyn i den eller de enkelte regioner, men derimod er et udtryk for, at der skal foretages en 

samlet samfundsmæssig vurdering.  
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