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Fremsendes med forbehold for Regionsrådets behandling den 19. maj 2015. 
 
Høringssvar til: Redegørelse - for revision af Region Sjællands Råstofplan 2012, 
og indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger. 
 
Region Hovedstaden har modtaget Region Sjællands Debatoplæg om Råstofplan 
2016-2027, redegørelse for revision af Råstofplan 2012, indkaldelse af idéer, forslag 
og bemærkninger. Region Hovedstaden har med interesse gennemgået materialet og 
vurderer, at der er behov for en revision af Region Sjællands Råstofplan 2012. 
 
Nye graveområder 
Det fremgår af høringsmaterialet, at Region Sjælland har nedskrevet restressourcen i 
forhold til den gældende råstofplan med 16 %, og at planen som følge deraf er mindre 
robust. For at fastholde robustheden i planen vurderer Region Sjælland, at der skal ud-
peges nye graveområder. Region Hovedstaden kan med tilfredshed konstatere, at kort-
lægningsindsatsen med henblik på at udpege nye graveområder intensiveres bl.a. i den 
hovedstadsnære del af Region Sjælland. Det fremgår af redegørelsen, at det skønnes at 
ca. 20 – 25 % af råstofproduktionen i Region Sjælland anvendes i Region Hovedsta-
den. Denne anvendelse er til gavn for Region Hovedstaden og til gavn for Region 
Sjællands borgere der bl.a. pendler til arbejdspladser i hovedstadsregionen.  
 
Region Hovedstaden kan konstatere, at Region Sjælland deler Region Hovedstadens 
opfattelse af, at Region Hovedstaden fra naturens hånd ikke er så velforsynet med rå-
stoffer som Region Sjælland. Region Hovedstaden er en mere tæt befolket region end 
Region Sjælland, og ifølge en prognose i redegørelsen ventes befolkningstilvæksten i 
Region Hovedstaden frem mod 2040 at stige med 18 %, mens befolkningstallet ventes 
at falde i samme periode i Region Sjælland med 4 %.  
 
Til trods for den større befolkningstæthed og den geologisk betingede mangel på eg-
nede råstoffer, udgør gravområderne i Region Hovedstaden 0,8 % af det samlede are-
al, hvilket er den samme procentdel som graveområderne udgør i Region Sjælland. 



   Side 2 

Region Hovedstaden opfordrer derfor til, at Region Sjælland undersøger mulighederne 
for at udpege flere arealer som graveområder.  
 
Retningslinier 
For at sikre en ressourceeffektiv udnyttelse af råstofforekomsterne mener Region Ho-
vedstaden, at når en råstofgrav er påbegyndt, skal der indvindes så meget af ressour-
cen som muligt, før området overgår til anden anvendelse. Råstofferne bør derfor så 
vidt muligt indvindes over som under grundvandsspejlet.  
 
Region Hovedstaden har sammen med Region Midtjylland gennemført undersøgelser 
af, om indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet påvirker grundvandskvaliteten 
eller –kvantiteten. Resultaterne viser, at råstofindvinding under grundvandet kan gen-
nemføres uden problemer, ved anvendelse af gangske få og enkelte tiltag. Derfor me-
ner Region Hovedstaden, at der som udgangspunkt, og hvor andre forhold ikke taler 
afgørende imod, også skal indvindes råstoffer under grundvandspejlet. 
 
En sådan praksis skaber også mulighed for at fastholde det mindst mulige arealbehov 
for råstofindvinding og at områder efter afsluttet råstofindvinding kan blive attraktive 
og naturrige rekreative områder til gavn for regionens borgere. 
 
Region Hovedstaden opfordrer derfor til, at Region Sjælland i deres råstofplan overve-
jer muligheden for, at indarbejde retningslinier om indvinding af råstoffer under 
grundvandsspejlet og efterbehandling til rekreative områder. 
 
Genanvendelse 
Der er en begrænset råstofressource på Sjælland. Til trods herfor er genanvendelse af 
jord og byggematerialer som erstatning for primære råstoffer, kun sparsomt omtalt i 
redegørelsen. Region Hovedstaden har iværksat et omfattende program bestående af 9 
delprojekter vedrørende genanvendelse af jord og byggematerialer bl.a. med henblik 
på, at fremtidens byggeprojekter i højere grad end i dag kan benytte genbrugsmateria-
ler. Region Hovedstaden mener, at genanvendelse af jord og byggematerialer kan væ-
re med til at gavne miljøet og mindste trykket på arealanvendelsen i regionerne. Regi-
on Sjælland deltager i et af disse projekter.  
 
Region Hovedstaden opfordrer Region Sjælland til at undersøge mulighederne for at 
øge indsatsen vedrørende genanvendelse og at inkludere disse tiltag i den fremtidige 
råstofplanlægning. 
 
Samarbejde 
Region Hovedstaden og Region Sjælland har etableret et administrativt samarbejde 
om planlægning på råstofområdet, og det er med tilfredshed, at Region Hovedstaden 
kan konstatere, at Region Sjælland ønsker at fastholde og udbygge dette samarbejde.  
 
Der er allerede iværksat et samarbejde vedrørende kortlægning på tværs af regions-
grænsen, ligesom der undersøges mulighed for en fælles analyse af arealanvendelsen. 
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Der undersøges tillige om der kan etableres et antal enslydende retningslinier i forbin-
delse med en ny råstofplan under hensyntagen til de to regioners ligheder og forskel-
ligheder. 
 
Region Hovedstaden ser frem til et fortsat godt samarbejde med Region Sjælland i 
forbindelse med planlægning på råstofområdet. 
 
Med venlig hilsen 
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