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Administrationens bemærkninger 

Det er efter administrationens opfattelse på nuværende tidspunkt ikke indenfor 

råstoflovens rammer, at inddrage eventuelle importerede råstofressourcer i op-

gørelsen over ressourcer svarende til 12 års forbrug i regionen. 

 

I øjeblikket afventer Region Hovedstaden svar på Nick Hækkerups spørgsmål 

til miljø- og fødevareministeren om, hvorvidt 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. 

 

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.  



   Side 2  

 

Såfremt miljø- og fødevareministeren udnytter hjemmelen, f.eks. ved at etab-

lere nye incitamentsstrukturer eller stille nye regler op for kvalitetsstandarder i 

bygge- og anlægsbranchen, kan der ske en bedre udnyttelse af de forskellige 

råstofkvaliteter herunder de sekundære, og der kan ske en bedre udnyttelse af 

de forskellige sø-materialer.  

Der kan desuden komme større fokus på genanvendelse af bygge- og anlægsaf-

fald, hvis der gennemføres en ændring i råstofloven, der betyder, at regionerne 

i deres råstofplanlægning kan indregne anslåede bidrag fra genanvendte/gen-

brugte materialer (sekundære råstoffer) til opfyldelse af kravet om 12 års forsy-

ning.  

 

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. 

 

Et andet politisk spor kan være en beslutning om, at regionen skal virke som 

facilitator for udarbejdelse af strategier om bæredygtig jordhåndtering i kom-

munalt regi, hvor regionen kan medvirke til koordinering på tværs af kommu-

negrænserne. Jordhåndteringsstrategierne vil kunne sikre, at overskudsjord 

visse steder kan erstatte primære råstoffer.  

 

Alle disse tiltag vil have effekt på behovet for nye primære råstoffer og dermed 

på behovet for udlæg af nye graveområder. 

 

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, kan det være en mulighed at ændre 

på afgiftsstrukturen på råstofområdet med henblik på at øge prisen på de pri-

mære råstoffer, således at det bliver økonomisk attraktivt at hente råstoffer over 

større afstande. Herefter kan en lovændring muliggøre at anslåede importerede 

mængder kan indregnes i den råstofressource, der skal være til rådighed inden-

for regionsgrænsen i den 12 årige planperiode. 

 

 


