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Debatoplæg - idéer og forslag
Med dette debatoplæg ønsker Regionsrådet at sætte en række vigtige
problemstillinger til debat forud for udarbejdelsen af forslag til den kommende
Råstofplan 2020.
Processen med indkaldelse af idéer og forslag til ny råstofplan indledes med forord
af Heino Knudsen, formand for Regionsrådet. Se afsnittet Forord ved Heino Knudsen.
Debatoplægget, som vi fremlægger til offentlig debat her på siderne, omfatter
følgende hovedspørgsmål:

Råstofområdet og FN´s 17 verdensmål
Nye graveområder
Retningslinjer
Genanvendelse
Fælles strategi for råstofindvinding i Danmark
Kortlægning efter råstoffer
I 2015 vedtog stats-og regeringsledere FN´s 17 verdensmål, der frem mod 2030
sætter kurs mod en mere bæredygtig udvikling. Det er Regionsrådets ønske, at FN’s
verdensmål kan virke som inspiration og være en rød tråd i den offentlige debat om
det arbejde, der nu er sat i gang med en ny råstofplan.
Udover de nævnte problemstillinger kan du også komme med forslag og
bemærkninger til andre emner, som du synes er vigtige i forbindelse med
råstofplanlægningen.
Sand, grus og sten udgør størstedelen af de råstoffer, der indvindes i Region
Sjælland, hvilket er baggrunden for at debatoplægget særligt retter sig mod
indvindingen af dette materiale.
Med hensyn til indvinding af kalk og kridt samt ler vurdere Regionsrådet, at der ikke
er behov for at revidere planlægningen. Se afsnittet Kalk og kridt.

Forslag til nye graveområder skal indsendes nu
Regionsrådet ønsker at tage stilling til eventuelle udlæg af nye graveområder gennem
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en grundig samlet planlægning for hele regionen. Derfor skal forslag til nye
graveområder indsendes nu for at komme i betragtning som nye graveområder i
forslag til Råstofplan 2020.
Det fremgår senere i debatoplægget, se afsnittet Nye graveområder for sand, grus og
sten, at Regionen vurderer at behovet for udlæg af nye graveområder kan begrænses
til visse dele af regionen. Heraf fremgår også de tre principper Regionsrådet vil
anvende i forbindelse med udvælgelsen af forslag til nye graveområder.

Du skal afgive dit høringssvar i høringsportalen
Bemærkninger, idéer og forslag til en ny råstofplan, herunder forslag til nye
graveområder, fremsendes via regionens høringsportal (Link aktiveres når aktuelt).
Høringsperioden er fra den 14. januar til den 11. marts 2019
Det skal bemærkes, at høringssvarene offentliggøres på høringsportalen, og at man
ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse af høringssvaret, med
undtagelse af eventuelle person- eller erhvervsmæssige følsomme oplysninger.
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Forord ved Heino Knudsen og
Peter Jacobsen
Regionsrådet ønsker at skabe de bedste muligheder for, at Region Sjælland er en
attraktiv region i vækst og udvikling. Råstofplanlægningen kan bidrage til at opfylde
dette mål. Regionen er præget af en række mellemstore byer, bakkelandskaber med
skøn natur og nærheden til hovedstadsområdet. Det er vigtige forudsætninger for
planlægning på råstofområdet. Der skal være plads til både byudvikling, beskyttelse
af værdifulde naturområder og indvinding af råstoffer til de mange bygge- og
anlægsprojekter, der skal realiseres i de kommende år.
Det er Regionsrådets ansvar at afveje de mange interesser, når vi udarbejder
råstofplanen. Vi vil gøre os umage for at skabe sammenhæng og bedst mulig balance
mellem de mange hensyn.
Mens råstofgravningen står på må naboer leve med støj, støv og øget trafik.
Regionsrådet ønsker at begrænse generne for naboerne mest muligt. Som nabo skal
man opleve at blive hørt og respekteret, når der planlægges en ny råstofgrav og
mens råstofindvindingen finder sted. Det vil vi sikre gennem en dialog med borgerne
og kommunerne ved planlægningen og gennem vores administration i det daglige.
Vi vil tage initiativ til et endnu tættere samarbejde med kommunerne om
trafikforhold, arealplanlægning og udvikling af de færdiggravede områder. Tidligere
råstofgrave i Region Sjælland er i dag unikke natur- og fritidsområder med stor værdi
for borgerne. Det gælder f.eks. Amfi Vestsjælland, som er kulturcenter i Kalundborg
og Hedeland i Roskilde. De projekter er lykkedes via dialog og samarbejde mellem
lokale ildsjæle, lodsejere, råstofindvindere og kommunen, som ansvarlig for
planlægning.
Råstoffer er en begrænset ressource, hvor der er behov for langt mere fokus på et
ansvarligt forbrug og produktion i fremtiden. Råstofplanen kan bidrage til at opfylde
FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Hvis der skal være råstoffer af god
kvalitet til de kommende generationer, må der ske en omstilling af vores nuværende
forbrug af råstoffer. Råstofforbruget skal reduceres, genanvendelsen skal øges og der
er brug for mere teknologiudvikling i råstofbranchen. Der er også brug for en langt
større indsat på nationalt plan, dels gennem lovgivning på området og
myndighedernes samarbejde. Det er emner, som Regionsrådet vil have fokus på.
Den gældende råstofplan blev vedtaget af Regionsrådet i 2016. Efter råstofloven skal
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Regionsrådet hvert fjerde år vurdere, om planen skal revideres. Det fremgår af
redegørelsen, at vi forventer planen skal revideres, men den endelige beslutning
tages først af Regionsrådet efter den offentlige debat, der indledes nu. Hvis det
besluttes at revidere planen, udarbejder regionen et egentligt forslag til Råstofplan
2020, som kommer i offentlig høring i 2020. Regionrådets argumenter for en
råstofplanrevision fremgår af redegørelsen.
Vi inviterer hermed alle til at bidrage med idéer og forslag til råstofplanlægningen i
Region Sjælland. I debatoplægget har vi fremhævet de emner, som Regionsrådet ser
som særligt vigtige.
Send jeres kommentar eller forslag senest den 11. marts 2019 via den digitale
råstofplan. Her bliver alle høringsbidrag offentliggjort.
Heino Knudsen

Peter Jacobsen

Formand for Regionsrådet

1. Næstformand, Regionsrådet
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Råstofområdet og FN´s 17
verdensmål
Regeringen vedtog i 2017 en Handlingsplan for Danmarks opfølgning på FN’s
verdensmål, omfattende blandt andet målsætninger om fremme af cirkulær økonomi,
herunder bedre (gen)anvendelse af ressourcer, bæredygtige produkter samt standse
tilbagegangen for biologisk mangfoldighed. Verdensmålene blev vedtaget af stats- og
regeringsledere i 2015 og forpligter FN’s 193 medlemslande til blandt andet en mere
bæredygtig økonomisk vækst frem mod 2030.
Arbejdet med den nye Råstofplan 2020 falder tidsmæssigt sammen med FN’s 17
verdensmål. Gennem råstofplanlægningen ønsker Regionsrådet at medvirke til
opfyldelse af verdensmålene.
Umiddelbart vil der være 3 af FN´s 17 verdensmål, som Region Sjælland på
råstofområdet især kan være med til at understøtte. Det drejer sig om FN´s mål 8,
12 og 15, der omfatter henholdsvis ”Bæredygtig økonomisk vækst”, ”Ansvarligt
forbrug og produktion” og ”Standse tabet af biodiversitet”.

Bæredygtig vækst og ansvarligt forbrug og produktion
Sand, grus og sten er en ikke fornybar ressource, som det bliver stadigt vanskeligere
at finde i tilstrækkelige mængder og af tilstrækkelig god kvalitet. Samtidig er der et
stigende pres for at anvende arealerne til andre formål, således at det også bliver
vanskeligere at finde egnede områder til råstofindvinding, herunder
interessemodsætninger i forhold til miljø, natur, landskab, beboelser m.m.
Det fremgår således af Teknologirådets rapport fra 2017 Prioritering af Danmarks
areal i fremtiden, at der i fremtiden vil være ønsker til forskellige arealanvendelse,
der langt overgår Danmarks areal. En opfyldelse af alle arealbehov ville kræve en
forøgelse af Danmarks areal på 30-40 %.
Der er generelt et samfundsmæssigt ønske om vækst og udvikling i form af nye
byområder, infrastruktur, tekniske anlæg m.m., der i sig selv kræver råstoffer. For at
arbejde hen imod en mere bæredygtig udnyttelse af råstofressourcerne, er der nu og
i fremtiden behov for:

1. at spare på ressourcen ved at arbejde for brug af alternativer til nye
råstoffer
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2. at fremme genanvendelse af vej- og byggematerialer
3. at genbruge overskudsjord
4. en samlet strategi for ansvarlig produktion af råstoffer både på land og på
havet

Øget biodiversitet
Råstofindvinding kan ændre landskabet betydeligt og dermed også det nuværende
naturgrundlag for plante- og dyreliv. I og med at råstofgravning som oftest foregår på
landbrugsarealer, er der således gode eksempler på at en række trængte naturtyper i
det danske kulturlandskab kan opstå ved efterbehandling af råstofgrave. De kan
dermed blive til levesteder for sjældne planter og dyr.
Når landskabet ændres ved gravning i de ca. 4.400 ha graveområder i Region
Sjælland, kan der være gode muligheder for efterfølgende at skabe helt nye
naturområder.
Spørgsmål:
Hvordan kan råstofplanen bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål?
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FN´s 17 verdensmål
Find her målene nr. 8, 12 og 15 inklusiv deres
relevante delmål, som Region Sjælland på
råstofområdet især kan være med til at
understøtte.
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Nye graveområder for sand,
grus og sten
Regionen skal efter råstofloven planlægge for, at der er råstofressourcer til mindst 12
års indvinding.
Som det fremgår af Status for råstofområdet og Redegørelse, forventes graveområder
for sand, grus og sten i Råstofplan 2016 ved udløbet af planperioden i december 2020
at rumme råstoffer til ca. 16 års indvinding. Graveområder i Råstofplan 2016 vil dog
reelt rumme råstoffer til mindre end 16 års indvinding. Det skyldes bl.a.:

Ikke alle lodsejere i et graveområde ønsker indvinding
Ressourcen viser sig ikke at findes i den forventede kvalitet eller mængde i
graveområdet
Hensynet til eksempelvis natur og miljø medfører at ressourcen ikke kan
udnyttes fuldt ud
Hertil kommer, at der er en ulige geografisk fordeling af råstofressourcen i regionen,
både mængde- og kvalitetsmæssigt, hvilket også medvirker til øgede
transportafstande, og dermed et behov for udlæg af nye graveområder for at sikre en
robust Råstofplan 2020.
Med henvisning til afsnittet Udpegning af nye Graveområde i Redegørelsen ønsker
Regionsrådet derfor:
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at vurdere muligheden for at udlægge nye graveområder ved Roskilde
Regionale Graveområde, hvor der alene forventes at være til 8 års indvinding.
Graveområdet står for over halvdelen af indvindingen i regionen og er helt
centralt i forsyningen af råstoffer til den østlige del af regionen og
hovedstadsområdet. Graveområdet omfatter Lejre, Roskilde og Greve
kommuner
at vurdere behovet for at udlægge graveområder med grovere materialer til
f.eks. stabilgrus o.l. i Sorø Regionale Graveområde
at søge udlagt lokale graveområder i udvalgte kommuner for at sikre mulighed
for lokal forsyning, mindske transporten med råstoffer og aflaste de tre
regionale graveområder. Der er ikke graveområder for sand, grus og sten i dag
i Slagelse, Ringsted, Stevns og Køge kommuner. Derudover er der forholdsvis
få lokale graveområder med begrænsede restressourcer i Lolland og
Guldborgsund kommuner

Principper for udvælgelse af graveforslag
Regionen vil i udgangspunktet vurdere og udvælge indkomne forslag til nye
graveområder ud fra tre principper:

1. Der er god dokumentation for en råstofforekomst (udstrækning, mængde, kvalitet)
2. Udlægning af nye graveområder kan ske i områder med knaphed på råstoffer, med
hovedfokus på:
a) Udlæg af nye lokale graveområder for at opnå en mere jævn geografisk
fordeling af
graveområder i hele regionen. Det mindsker transportafstande og styrker lokal
forsyning
b) Nye graveområder udlægges i tilknytning til eksisterende grave, så der
hurtigere
kan ske en endelig færdiggravning og efterbehandling i området

3. Hensyn til natur og miljø, naboer og bysamfund, kulturarv og byudvikling m.m.
tilgodeses bedst mulig
Spørgsmål:
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Er der behov for nye graveområder i regionen, og hvor bør de så vidt muligt
udlægges?
Har du et konkret bud på hvor der er en forekomst, der kan udlægges som
graveområde?
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Retningslinjer - justeringer og
nye
Råstofplan 2016 har 14 retningslinjer, der fastlægger de overordnede rammer for
råstofområdet i Region Sjælland.
Retningslinjerne omhandler de forhold regionen vil lægge til grund for sine afgørelser
om tilladelse til råstofindvinding, og synliggør dette over for blandt andet borgere,
indvindere og andre myndigheder. I forhold til grave- og interesseområder er der
endvidere retningslinjer for planlægning, som kommunerne skal tage højde for i den
kommunale planlægning, idet kommuneplanen ikke må være i strid med råstofplanen.
Råstofplanens 14 retningslinjer er inddelt i 4 emneområder:

Retningslinjer for indvinding
Retningslinjer for ressourcebeskyttelse og –udnyttelse
Retningslinjer for efterbehandling
Retningslinjer for rækkefølgeplanlægning
En række af retningslinjerne blev udarbejdet i forbindelse med Råstofplan 2016 i
forlængelse af, at regionerne i 2014 blev myndighed for råstoftilladelser.
Der kan eventuelt være behov for justeringer af retningslinjerne eller af redegørelsen
til dem.
Også behovet for nye retningslinjer kan vurderes. Nedenfor beskrives et par
situationer, hvor nye retningslinjer eksempelvis kan overvejes.
På Sjælland er der begyndende mangel på for eksempel grovere sand- og
grusforekomster. For at sikre at sådanne kvalitetsprodukter kun anvendes til de
formål som de er påkrævede til, kunne det eksempelvis overvejes, om en
retningslinje kan og skal reservere bestemte råstofkvaliteter til bestemte formål.
Grave- og interesseområder kan normalt ikke udlægges til andre formål, der
forhindrer eller vanskeliggør råstofindvinding. En ændret arealanvendelse tæt på
eksempelvis et graveområde kan dog imidlertid bevirke, at graveområdets
råstofressource eventuelt ikke kan udnyttes fuldt ud. Det kunne eksempelvis
overvejes, om dette skal søges imødegået gennem en ny retningslinje for
graveområdets nærområde.
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I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at placere aktiviteter der støjer, støver
eller nemt kan kombineres med råstofindvinding i råstofgrave - såkaldte biaktiviteter.
Det kan for eksempel være oparbejdning af byggeaffald og restprodukter, der således
kan erstatte primære råstoffer.
Etableringen af sådanne aktiviteter kræver typisk tilladelse eller dispensation fra
kommunen eller andre myndigheder, der i den forbindelse vil se på, om der kan være
risiko for miljøet. Udgangspunktet bør dog være at råstofindvinding skal være den
primære aktivitet og det kan derfor overvejes, om der kan udformes en retningslinje,
der kan medvirke til at afslutning og efterbehandling af råstofgrave ikke tidsmæssigt
udsættes som følge af biaktiviteter.
Spørgsmål:
Er der behov for justeringer eller præciseringer af eksisterende
retningslinjer, og i givet fald hvilke og hvordan?
Er der områder hvor der er behov for nye retningslinjer, og hvordan kan de
udformes?
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Genanvendelse
Sand, grus og sten er en begrænset og ikke fornybar ressource. Derfor er det vigtigt
at genanvende sekundære råstoffer som eksempelvis brugte vej- og byggematerialer.
En meget stor del af bygge- og anlægsaffaldet genanvendes allerede, men værdien af
genanvendelsen kan forøges, f.eks. ved at genbruge knust beton i ny beton (høj
værdi) fremfor som alternativ til stabilt grus (lav værdi). Se rapporten Råstoffer. Er
der behov for en national strategi? Danske Regioner, 2017.
Råstofloven giver Miljø- og fødevareministeren mulighed for bl.a. at fastsætte regler
om, at affalds- eller erstatningsprodukter samt oprensnings- og uddybningsmaterialer
(klapmaterialer) fra havet skal nyttiggøres eller genanvendes som råstoffer, ligesom
der skal ske genanvendelse ved bygge- og anlægsarbejder.
Genanvendelsen af sekundære ressourcer reguleres i øjeblikket af en lang række
ukoordinerede bestemmelser, herunder miljølovgivning, affaldsbekendtgørelser,
kommunale affaldsregulativer, bygningsreglementer mv.
Ifølge Affaldsbekendtgørelsen har kommunerne pligt til at udarbejde og vedtage et
affaldsregulativ. Det betyder, at hver kommune håndterer affald på hver sin måde.
Når affaldet flytter på tværs af kommunegrænser kan der opstå problemer – eller
affaldet flyttes og genanvendes slet ikke, men deponeres blot. Se rapporten Råstoffer
nævnt herover.
Overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter kan også erstatte primære råstoffer
som sand, grus og sten. En del overskudsjord deponeres i dag i støjvolde, i lavninger
på landbrugsjorde og i råstofgrave, og bliver dermed ikke egentligt genanvendt, men
blot omplaceret.
Region Hovedstadens program for bæredygtig anvendelse af overskudsjord fra 2016,
se hjemmesiden Bæredygtig jordhåndtering, afdækker en række muligheder for at
øge genanvendelsen af overskudsjord gennem innovation og samarbejde.
Region Sjælland har deltaget i programmet angående et delprojektet om
jordforædling. Andre delprojekter omfatter bl.a. overskudsjord i energiprojekter,
klimasikring med overskudsjord, jordforædling og Jordbasen, der er en
landsdækkende IT-platform for udveksling af overskudsjord, se Jordbasen.dk.
Region Sjælland har ikke selv mulighed for at opstille regler for øget brug af
genanvendelsesmaterialer, men kan arbejde for at opbygge og udbrede viden om
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genanvendelse.
I forhold til at øge graden af genbrug og genanvendelse er der således behov for en
langt større indsats på nationalt plan, dels gennem lovgivning og myndighedernes
samarbejde og indsats og dels gennem en indsats fra entreprenører, rådgivere og
bygherrer.
Genanvendelse kan også være et tema i en eventuel kommende fælles strategi for
råstofindvinding i Danmark. Se afsnittet Fælles strategi for råstofindvinding i
Danmark.
Spørgsmål:
Hvordan kan øget genanvendelse erstatte primære råstoffer?
Hvordan kan overskudsjord nyttiggøres i forbindelse med bygge- og
anlægsarbejder?
Hvordan kan overskudsjord erstatte primære råstoffer?
Hvordan kan Region Sjælland, eventuel i samarbejde med andre, bedst
fremme nyttiggørelse af overskudsjord og genanvendelse på råstofområdet?
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Fælles strategi for
råstofindvinding i Danmark
Råstoffer er en ikke fornybar ressource, og der er en begrænset mængde tilbage. I
takt med at det bliver sværere at finde udnyttelige råstoffer på land kan
genanvendelse og indvinding af råstoffer på havet få øget betydning for forsyningen.
Danske Regioner har derfor opfordret staten til, at der udarbejdes en fælles strategi
for råstofindvindingen i Danmark.
En sådan strategi kan eksempelvis omhandle:

En vurdering af mulighederne for indvinding på land og til havs, herunder også
råstoffernes geografiske fordeling og de miljømæssige forhold
Cirkulær økonomi og genanvendelse af sekundære råstoffer som eksempelvis
brugte vej- og byggematerialer og andre affaldsmaterialer, såsom
overskudsjord
Hvordan det kan reguleres (f.eks. gennem lovgivning) og hvilke råstofkvaliteter der
anvendes til bestemte formål
Se også afsnittet Genanvendelse og øget indvinding fra havet og
afsnittet Genanvendelse i debatoplægget.
Spørgsmål:
Hvilke problematikker bør der tages hånd om i en fælles strategi for
råstofindvindingen i Danmark?
Hvordan kan Region Sjælland generelt understøtte en bæredygtig
råstofindvinding og cirkulær økonomi på råstofområdet?
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Kortlægning efter råstoffer
Alle råstofplanens nuværende interesseområder med mulige råstofforekomster, hvor
kortlægningen indtil nu har haft særligt fokus, forventes at være undersøgt senest i
2019. Se afsnittet Revision af råstofkortlægningen.
Derfor er der behov for at vurdere, hvordan Region Sjælland skal udforme sin indsats
med råstofkortlægning for at finde nye områder med sand, grus og sten, der er egnet
til indvinding.
Ud fra de hidtidige resultater forventes det, at kun et mindre antal interesseområder
potentielt rummer gode råstofforekomster. Med en snarlig afslutning af
råstofkortlægningen i interesseområderne er der behov for en revision af den
fremadrettede kortlægningsstrategi.
Regionen vurderer, at det ikke vil være muligt at finde nye store, overfladenære
råstofforekomster, der blot tilnærmelsesvis svarer til forekomsterne i de tre regionale
graveområder – Kalundborg, Roskilde og Sorø.
Derfor vil kortlægningsstrategien fremover skulle tage udgangspunkt i, at nye
råstofressourcer skal findes ved at finde frem til flere og mindre forekomster. Det vil
gøre kortlægningsarbejdet vanskeligere og mere omkostningskrævende.
Tykkelsen af overjorden over en råstofforekomst er en vigtig parameter i vurderingen
af om en udnyttelse af ressourcen kan betale sig. Hidtil har en overjordstykkelse på
ca. 10 meter været betragtet som det maksimale for en rentabel indvinding, bortset
fra i Roskildeområdet, hvor der fjernes op til 15 meter overjord.
Med et stigende pres på de tilbageværende råstofressourcer forventer regionen, at
der fremover vil være interesse for at indvinde råstoffer under større
overjordstykkelser, hvilket der skal tages højde for i kortlægningsarbejdet.
Samspillet mellem mængden af overjord, ressourcekvalitet og tilgængelige arealer for
råstofindvinding betyder blandt andet, at jo mere overjord, der skal flyttes, jo bedre
skal kvaliteten og mængden af det underliggende råstof være, før en udnyttelse er
rentabel. Større gravedybde med større mændge overjord, kræver også at der
arealmæssigt er mere plads til rådighed for håndtering af overjorden.
Som det fremgår af afsnittet Revision af råstofkortlægningen har Region Sjælland
sammen med Århus Universitet og Rambøll gennemført et udviklingsprojekt om en ny
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geofysisk undersøgelsesmetode, der vil kunne minimere
kortlægningsomkostningerne. Endvidere undersøges i øjeblikket mulighederne for, om
det med samkøring af geologiske data er muligt at lokalisere hidtil uopdagede
råstofforekomster.
Spørgsmål:
Hvad skal Region Sjællands strategi for råstofkortlægningen tage højde for,
og hvordan skal den udformes?
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Redegørelse
Råstofplan 2016 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2016. Regionsrådet skal
efter loven hvert 4. år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for
justeringer eller revision af planen. Denne redegørelse for revision af Råstofplan 2016
er udarbejdet på baggrund af afsnittet Status for råstofområdet.
Redegørelsen retter sig særligt mod indvindingen af sand, grus og sten, da det
vurderes, at der ikke er behov for at revidere planlægningen for indvinding af kalk og
kridt samt ler.
Det er Regionrådets vurdering, at der er behov for en revision af råstofplanen ved at
udarbejde en ny Råstofplan 2020. Der er særligt behov for en revision for at:

Udlægge graveområder for sand, grus og sten for at sikre råstofforsyningen
mængde- og kvalitetsmæssigt
Udtage færdigudnyttede graveområder og en række råstofinteresseområder
uden råstoffer. Det vil frigøre områderne til anden anvendelse
Vurdere behovet for nye eller justeringer af retningslinjer i råstofplanen
Vurdere hvordan Region Sjælland skal udforme sin indsats for at finde nye
områder med råstoffer. Strategien for kortlægning af råstoffer har blandt andet
været at undersøge nuværende interesseområder. Denne indsats forventes at
være afsluttet i 2019
Eventuelle bemærkninger til Regionrådets vurdering af, at der er behov for
revision af Råstofplan 2016, fremsendes via høringsportalen (Link aktiveres
når aktuelt)
Det er muligt at udskrive dele af eller hele høringsmaterialet via Udskrift
Du kan læse mere om råstoffer på Region Sjællands hjemmeside
www.regionsjaelland.dk.
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Udpegning af nye graveområder
Regionen skal efter råstofloven planlægge for råstofudlæg til mindst 12 års
indvinding. En række forhold medfører et behov for nærmere at vurdere hvor og i
hvilket omfang, der skal udlægges nye graveområder.
Det vurderes, at der efter 2020 er behov for en årlig indvinding på 6,0 mio. m³,
hvilket er lidt højere end den gennemsnitlige årlige indvinding de sidste 12 år, som
var på 5,3 mil m³. Se afsnittet Prognose for indvinding på land.
Restressourcen i Råstofplan 2016´s graveområder for sand, grus og sten forventes i
løbet af planperioden nedskrevet fra 120,4 mio. m³ til 96,8 mio. m³ pr. 31 december
2020, hvor planperioden udløber. Det betyder at der, uden en revision med udlæg af
nye graveområder, herefter vil være råstoffer til cirka 16 års forbrug. Se
afsnittet Restlevetider i graveområder.
De eksisterende graveområder i Råstofplan 2016 vil dog ikke reelt rumme råstoffer til
16 års indvinding. Det skyldes bl.a. at:

Ikke alle lodsejere i et graveområde ønsker indvinding
Ressourcen viser sig ikke at findes i den forventede kvalitet eller mængde
Hensynet til f.eks. natur og miljø, medfører at ressourcen ikke kan udnyttes
fuldt ud
Hertil kommer, som det fremgår af afsnittene Råstofkvaliteter og geografiske
spredning og Råstofprodukter og geografiske spredning, at der er en ulige geografisk
fordeling af råstofressourcen i regionen, både mængde- og kvalitetsmæssigt, hvilket
også medvirker til øgede transportafstande, og dermed et behov for udlæg af nye
lokale graveområder.

Behov for et mindre antal nye graveområder
Det er Regionrådets vurdering, at en robust råstofplan kan sikres med et forholdsvis
begrænset udlæg af nye graveområde. I det følgende er der peget på de områder i
regionen, hvor behovet for nye graveområde umiddelbart vurderes størst.
I Roskilde Regionale Graveområde forventes der kun at være restressourcer til ca. 8
års forbrug, se afsnittet Restlevetider i graveområder. Graveområdet er helt centralt i
forsyningen af den østlige del af regionen og af hovedstadsområdet. Der er derfor
behov for at undersøge muligheden for udlæg af nye graveområder i Roskilde
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Regionale Graveområde, der omfatter kommunerne Lejre, Roskilde og Greve. Nye
graveområder vil samtidig give mulighed for at udnytte nogle af de sidste tilgængelige
ressourcer, der ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende graveområder.
I Sorø Regionale Graveområde er der råstoffer til ca.16 år. Nogle råstofindvindere i
området vurderer imidlertid, at der er mangel på grovere materialer til produktion af
bl.a. stabilgrus. Gennem de seneste års indberetninger om indvindingen, kan
regionen dog se, at der produceres bl.a. betydende mængder stabilgrus. Regionen vil
i 2019 derfor tage kontakt til samtlige indvindere i graveområdet og på den baggrund
vurdere, om der kan og skal udlægges supplerende graveområder med grovere
materialer.
I Kalundborg Regionale Graveområde forventes der at være råstoffer til ca. 25 år. Der
vurderes ikke behov for yderligere udlæg her.
Lokale graveområder. Flere kommuner er helt uden graveområder for sand, grus og
sten. For at sikre mulighed for lokal forsyning, mindske transporten med råstoffer og
aflaste de tre regionale graveområder, er der i udvalgte kommuner behov for udlæg
af nye, lokale graveområder. I Slagelse, Ringsted, Stevns, Køge og Solrød kommuner
findes der i dag ingen graveområder. Derudover er der forholdsvis få lokale
graveområder med begrænsede restressourcer i Lolland og Guldborgsund kommuner.
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Udtagning af grave- og
interesseområder
Færdiggravede graveområder og interesseområder uden råstoffer bør udtages af
råstofplanen. Det vil samtidig fjerne råstofplanens bindinger på disse arealer.

Graveområder der justeres eller udtages
Der færdiggraves løbende arealer i udlagte graveområder, der således kan udtages af
råstofplanen. Regionen har igangsat en vurdering af hvilke arealer, der er afsluttede
og efterbehandlede. Samtidig vurderes det, om andre arealer i graveområderne bør
udtages af andre grunde. Vurderingen omfatter hovedsagelig en gennemgang af de
tre regionale graveområder, med hovedvægten på Kalundborg og Sorø Regionale
Graveområder, idet Roskilde Regionale Graveområde blev særligt vurderet i
forbindelse med Råstofplan 2016. Vurderingen vil dog også omfatte udvalgte lokale
graveområder.
Der er foreløbig forventningen, at delarealer i alle tre regionale graveområder og i
Bårse Graveområde i Vordingborg Kommune kan udtages af planen.
Nogle mindre lokale graveområder har været udlagt i mange år, uden der har været
indvundet råstoffer. På baggrund af blandt andet undersøgelser i 2017 og 2018
lægges der indtil videre op til at følgende fire graveområder for sand, grus og sten
udtages:

Glumsø Graveområde i Næstved Kommune: Undersøgelser har ikke påvist
væsentlige sand- eller grusforekomster
Herringløse Graveområde (tidligere kalkgrav) i Roskilde Kommune:
Indvindingen er afsluttet
Tyvelse Graveområde i Næstved Kommune: Undersøgelser har ikke påvist
væsentlige sand- eller grusforekomster
Vester Egede Graveområde i Faxe Kommune: Indvindingen er afsluttet
Udtagningen af graveområder forventes ikke i sig selv at få væsentlig indvirkning på
restressourcen, da der er tale om færdiggravede områder eller områder uden en
væsentlig råstofforekomst.

Interesseområder der justeres eller udtages
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Som det fremgår af afsnittet Råstofkortlægning, forventes størstedelen af alle
interesseområder for sand, grus og sten at være screenet for råstoffer i 2019.
De hidtidige undersøgelser peger mod, at et større antal interesseområder kan
udtages af råstofplanen. Dette skyldes hovedsageligt, at der ikke vurderes at være
råstoffer på arealerne og i mindre omfang en interesseafvejning i forhold til andre
interesser. Derudover er der behov for at justere afgrænsningen for nogle af de
eksisterende interesseområder samt at udlægge et mindre antal nye
interesseområder, i begge tilfælde i forlængelse af gennemførte detailkortlægninger.
Dette gælder især i Sorø Kommune, hvor der har været særlig fokus på undersøgelse
af interesseområderne.
De eksisterende grave- og interesseområder i Råstofplan 2016 fremgår af kapitlet
Kort.
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Justering af retningslinjer
En stor del af retningslinjerne i Råstofplan 2016 blev udarbejdet i forlængelse af, at
regionerne i 2014 blev myndighed for råstoftilladelser. Retningslinjerne har nu været i
anvendelse siden januar 2017 og en revision af råstofplanen vil derfor give mulighed
for at gøre status over deres udformning og anvendelse.
Råstofplanens 14 retningslinjer er inddelt i 4 emneområder og fastlægger de
overordnede rammer for råstofområdet i Region Sjælland:
Retningslinjer for indvinding
Retningslinjer for ressourcebeskyttelse og –udnyttelse
Retningslinjer for efterbehandling
Retningslinjer for rækkefølgeplanlægning
Retningslinjerne for rækkefølgeplanlægning blev påklaget til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, der forventer at træffe afgørelse i februar 2019.
Der kan eventuelt være behov for justeringer af retningslinjerne eller af redegørelsen
til dem, eksempelvis for at tydeliggøre baggrunden og formålet med retningslinjen.
Også behovet for nye retningslinjer kan vurderes. Der kan for eksempel overvejes en
retningslinje, der kan sikre, at kvalitetsprodukter kun anvendes til de formål, som de
er påkrævede til eller en retningslinje, der kan sikre et graveområdes ressource mod
ændret arealanvendelse i umiddelbar nærhed til graveområdet. Det kan også være en
retningslinje i forhold til såkaldte biaktiviteter i råstofgrave.
Se nærmere om eksemplerne i debatoplægget, afsnittet Retningslinjer - justeringer
og nye.
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Revision af råstofkortlægningen
Der er behov for at vurdere, hvordan Region Sjælland skal udforme sin indsats med
råstofkortlægning for at finde nye områder med sand, grus og sten, der er egnet til
indvinding. Det skyldes, at alle råstofplanens nuværende interesseområder med
mulige råstofforekomster forventes at være undersøgt senest i 2019. Se status for
kortlægningen i afsnittet Råstofkortlægning.
Kortlægningen er grundlaget for at kunne udlægge nye graveområder i råstofplanen
og for på sigt at kunne opretholde en stabil råstofforsyning, der kan dække de
samfundsmæssige behov, eksempelvis i bygge- og anlægssektoren.
Regionen vurderer, at det ikke vil være muligt at finde nye store råstofforekomster,
der blot tilnærmelsesvis svarer til forekomsterne i de tre regionale graveområder –
Kalundborg, Roskilde og Sorø.
Derfor vil kortlægningsstrategien fremover skulle tage udgangspunkt i at nye
råstofressourcer skal findes ved at finde frem til flere og mindre forekomster. Det vil
gøre kortlægningsarbejdet vanskeligere og mere omkostningskrævende.

Samarbejde omkring råstofkortlægning og innovation
Kortlægningsarbejdet omfatter normalt geoelektriske kortlægningsmetoder,
kombineret med omkostningstunge råstofboringer, der er nødvendige for at kunne
belyse blandt andet materialernes kornstørrelse og ressourcens mægtighed. For at
kunne minimere kortlægningsomkostningerne fremover, har regionen i 2017 igangsat
et udviklingsprojekt med Århus Universitet og det rådgivende ingeniørfirma Rambøll,
se afsnittet Råstofkortlægning.
Region Hovedstaden og Region Sjælland har tidligere samarbejdet omkring
kortlægning på tværs af regionsgrænsen og gennemført en fælles analyse af
arealanvendelsen set i forhold til mulighederne for råstofindvinding. I øjeblikket
undersøges mulighederne for, at der gennem en samkøring af eksisterende
geologiske data er muligt at lokalisere hidtil uopdagede potentielle råstofforekomster.
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Status for råstofområdet
For at belyse behovet for en ny råstofplan er der udarbejdet en status for blandt
andet indvindingen og forsyningen med råstoffer, opgørelse af restressourcerne, det
forventede fremtidige behov for råstoffer og råstofkortlægning.
Råstofferne i Region Sjælland omfatter tre hovedtyper; sand, grus og sten, kalk/kridt
og ler. I perioden 2006-2017 har den samlede årlige indvinding af alle tre råstoftyper
i gennemsnit været på 6,3 millioner m³. Råstofindvindingen har de seneste 3 år
(2015, 2016 og 2017) ligget stabilt på cirka 5,8 millioner m³ årligt.
Langt den største del af råstofindvindingen omfatter sand, grus og sten og behandles
derfor mere indgående i status for denne råstofart. I Råstofplan 2016 er der for sand,
grus og sten udlagt 43 graveområder med i øjeblikket 90 gravetilladelser. I nogle
graveområder er der flere gravetilladelser.
Indvindingen af kalk/kridt er mere begrænset og indvindes alene fra de to
graveområder for kalk/kridt udlagt i råstofplanen; henholdsvis i Faxe og Stevns
kommuner.
Ler indvindes kun i ganske små mængder i Region Sjælland. Der er udlagt tre
graveområder for ler, men i øjeblikket er der kun én tilladelse til lerindvinding,
beliggende i Vordingborg Kommune. Råstoffet ler behandles derfor ikke yderligere i
statusarbejdet.
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Sand, grus og sten
Sand, grus og sten udgør hovedparten – knap 95 % - af de råstoffer, der indvindes i
Region Sjælland. Det er derfor det råstof, der er størst efterspørgsel efter og
baggrunden for den udførlige status for indvindingen af sand, grus og sten i Region
Sjælland.
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Indvinding i graveområder
I regionen er der 26 lokale graveområder og 3 regionale graveområder med 17
delgraveområder, det vil sige i alt 43 graveområder for sand, grus og sten. Derudover
er der én råstofgrav beliggende uden for graveområder udlagt i Råstofplan
2016. Se Kort over graveområderne.
I september 2018 var der 90 gravetilladelser for sand, grus og sten.
De årlige indvindinger af sand, grus og sten i perioden 1997-2017 fremgår af figur 1.
Variationerne i indvindingen afspejler generelt den økonomiske aktivitet i samfundet.
Det kraftige fald i indvindingen fra det rekordhøje niveau på 7,7 millioner m³ i 2006
til 3,2 millioner m³ i 2010 skyldes primært den lave aktivitet inden for bygge- og
anlægssektoren som følge af finanskrisen og den efterfølgende recession.

Figur 1. Indvundne mængder af råstofferne sand, grus og sten over de sidste 21 år i Region Sjælland (Danmarks
Statistik, 2018).

Efter lavpunktet i 2010 er der i perioden 2011-2017 igen sket en stigning i
indvindingen til et stabilt niveau på i gennemsnit 5,1 mil m³ pr. år. I perioden
1997-2003, forud for den kraftige økonomiske aktivitet op til finanskrisen, var den
gennemsnitlige årlige indvinding tilsvarende 5,1 mil m³. Det fremgår således, at i år
med mere normale økonomisk aktiviteter i den 21 årige periode, er den årlige
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råstofindvinding 5,1 mil m³.
For hele perioden 1997-2017 har den gennemsnitlige årlige indvinding været på 5,3
mil m³.
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Indvinding fordelt på kommuner
Indvindingen af sand, grus og sten er ikke jævnt fordelt i regionen. Det skyldes i høj
grad de naturgivne forhold, idet råstoffernes forekomst og tilgængelighed er meget
ujævnt fordelt i regionen. Derudover spiller efterspørgslen efter såvel mængder og
bestemte kvaliteter, transportomkostninger med mere en rolle for, hvor råstofferne
indvindes.
Der indvindes fortsat flest råstoffer i regionens tre regionale graveområder,
beliggende i Kalundborg, Sorø og ved Roskilde, omfattende Roskilde, Lejre og Greve
kommuner. I perioden 2006-2017 har de 3 regionale graveområder således stået for
cirka 85 % af den samlede indvinding.
Omkring 50-60 % af indvindingen af sand, grus og sten sker i Roskilde Kommune.
I 7 ud af de 17 kommuner i regionen har der i en årrække ikke været indvinding, se
figur 2. Det skyldes, at der i 5 kommuner (Slagelse, Ringsted, Stevns, Køge og Solrød
kommuner) ikke er udlagt graveområder og at der i 2 kommuner (Greve og Faxe
kommuner) ikke har været aktivitet i udlagte graveområder i flere år.
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Figur 2. Indvinding af sand/grus/sten i 2017 i Region Sjælland opdelt kommunevis (angivet i 1000 m³). Den samlede
årlige indvinding var på 5,06 millioner m³. (Danmarks Statistik, 2017).
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Råstofkvaliteter og geografiske
spredning
Kornstørrelsen og den bjergartsmæssige sammensætning af materialerne er med til
at bestemme kvaliteten af sand, grus og sten og dermed hvilke produkter, der kan
oparbejdes. Da kvaliteten af materialerne ofte er meget forskellig fra graveområde til
graveområde – og endda indenfor den enkelte grav – kan der være store forskelle på,
hvilke produktgrupper, det er muligt at producere i den enkelte grav.
Langt hovedparten af råstofferne indvindes i de tre regionale graveområder ved
Roskilde, Kalundborg og Sorø. Den følgende oversigt over råstofkvaliteternes
fordeling i regionen er derfor fokuseret på råstofferne i disse tre store graveområde.
I Sorø Regionale Graveområde har materialerne generelt et moderat indhold af kalk
og et lavt indhold af flint, hvilket gør dem egnede til en række produkter såsom
stabilgrus og bundsikringsmaterialer og betontilslag klasse P, men derimod mindre
egnede til betontilslag klasse A og E.
I Kalundborg Regionale Graveområde er materialerne generelt grove og med et lavt
indhold af porøst flint og kalk. Materialerne er egnede til en lang række produkter,
herunder stabilgrus, asfaltmaterialer, betontilslag kl. E og betonsten kl. A.
I Roskilde Regionale Graveområde er der også grovere materialer, men med et højt
indhold af kalk og flint. Materialerne er egnede til for eksempel stabilgrus og
bundsikringsmaterialer, men mindre egnede som betontilslag.
Regionens tre væsentligste graveområder opfylder derfor i et vist omfang forskellige
behov og er grundlaget for hvilke råstofprodukter, der kan fremstilles. Se også
afsnittet Råstofprodukter og geografiske spredning.
Den ujævne fordeling af kvaliteterne i regionen medfører transport over kortere eller
længere afstande til andre dele af regionen eller hovedstadsområdet.

Mangel på råstofkvaliteter
I en rapport fra Vejdirektoratet i 2008 er der foretaget en analyse af, hvilke
råstofkvaliteter der er mangel på. Det er regionens vurdering, at denne analyse i
store træk fortsat er gældende for Region Sjælland. Hovedkonklusionen er, at der er
mangel på materialer til bundsikring (anlægs- og vejmaterialer), og at der mangler
sand i miljøklasse E samt sten i alle miljøklasser.
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På grund af forbruget af råstoffer i hovedstadsområdet, der bliver indvundet i Region
Sjælland, vil der endvidere være mangel på kvaliteter til betontilslag, hvilket vil
medvirke til stigende priser og længere transport.
Se også afsnittene Anlægs- og vejmaterialer, Asfaltmaterialer og Betonmaterialer,
hvor der er set nærmere på de tre betydende produktgrupper indenfor sand-, grusog stenmaterialer.
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Råstofprodukter og geografiske
spredning
Oparbejdede produkter af sand, grus og sten kan inddeles i følgende 4 hoved
anvendelsesområder:

Anlægs- og vejmaterialer (opfyldningssand, bundsikringsmateriale og stabilt
grus)
Betonmaterialer (sand, grus og sten i miljøklasserne A, E og P)
Asfaltmaterialer
Andet
Af figur 3 fremgår hvordan produktionen af de nedennævnte fire produktgrupper har
fordelt sig i forhold til de lokale graveområder set under et og de tre regionale
graveområder Kalundborg, Roskilde og Sorø i perioden 2015-2017.

Figur 3. Oversigt over den regionale spredning i produktionen af de 4 produktgrupper for sand, grus og sten: Anlægsog vejmaterialer, asfaltmaterialer, betonmaterialer og andet for perioden 2015-2017. I den 3-årige periode blev der
indvundet i alt ca. 16 millioner m³, fordelt med 8,9 millioner m³ i Roskilde, 2,8 millioner m³ i Kalundborg, 2,3
millioner m³ i Sorø og 2,0 millioner m³ i de lokale graveområder.

Anlægs- og vejmaterialer
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Langt den største del af indvindingen, ca. 70 %, anvendes som anlægs- og
vejmaterialer, hvoraf cirka 85 % indvindes i de tre regionale graveområder. I Roskilde
Regionale Graveområde produceres knap 60 % af den samlede mængde anlægs- og
vejmaterialer. Som det også fremgår af oversigten i figur 3 anvendes langt
størstedelen af indvindingen i de lokale graveområder til anlægs- og vejmaterialer.
Asfaltmaterialer
Indvinding til asfalt udgør en mindre del, ca. 6 %, af den totale indvinding og sker
næsten udelukkende i Kalundborg og Roskilde Regionale Graveområder. I perioden
stod de to graveområder for henholdsvis 56 % og 41 % af den samlede produktion af
materialer til asfalt.
Betonmaterialer
Indvinding til betonmaterialer, der udgør den næststørste produktgruppe, udgør ca.
25 % af de indvundne materialer og indvindes hovedsagelig i Kalundborg og Roskilde
Regionale Graveområder, henholdsvis 34 % og 55 % af den samlede mængde
betonmaterialer. De lokale graveområder står samlet set for ca. 7 % af
betonmaterialerne, mens Sorø Regionale Graveområde alene står for 4 %.
Andre Materialer
Materialer, der har anden anvendelse, udgør en ubetydelig del af indvindingen.
Af ovenstående fremgår tydeligt, at de tre regionale graveområder –og især Roskilde
Regionale Graveområde – er bærende i forsyningen af såvel tilstrækkelige mængder
råstoffer som forsyning med forskellige kvaliteter råstoffer. Dog udgør de lokale
graveområder samlet set et væsentligt bidrag til den samlede råstofforsyning i
regionen.
Af figur 3 fremgår endvidere, at der i Kalundborg Regionale Graveområde produceres
forholdsvis lige store mængder anlægs- og vejmaterialer, asfalt og beton, hvor dog
betonmaterialer udgør den største mængde. I Roskilde Regionale Graveområde går
en forholdsvis stor andel af produktionen til anlægs- og vejmaterialer, men også
betydende mængder til asfalt og beton. I Sorø Regionale Graveområde samt i de
lokale graveområder under et, indvindes der næsten udelukkende materialer til
anvendelse som anlægs- og vejmaterialer og kun en mindre del til beton.
Se også afsnittene Anlægs- og vejmaterialer, Asfaltmaterialer og Betonmaterialer,
hvor der er set nærmere på de tre betydende produktgrupper indenfor sand-, grusog stenmaterialer.
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Anlægs- og vejmaterialer
Det fremgår af afsnittet Råstofprodukter og geografiske spredning, at hovedparten af
de indvundne råstoffer – ca. 70 % i perioden 2015-2017 – anvendes til anlægs og
vejmaterialer. Denne produkttype underopdeles i:

grus- og sandfyld
bundsikringsmateriale
stabilgrus
ballastskærver
Grus- og sandfyld har generelt den laveste kvalitet mens ballastskæver har den
højeste kvalitet. Der produceres en meget lille mængde ballastskærver, hvorfor denne
produkttype ikke omtales yderligere.
På figur 4 ses hvordan produktionen af de fire produktgrupper under anlægs- og
vejmaterialer fordeler sig i forhold til graveområderne.

Figur 4. Anlægs- og vejmaterialers underopdeling i produkttyper i forhold til de lokale og tre regionale graveområder
for årene 2015, 2016 og 2017. Indvinding til anlægs- og vejmaterialer er for de lokale graveområder samlet set på
1,6 millioner m³, i Kalundborg Regionale Graveområde ca. 0,8 millioner m³, i Roskilde Regionale Graveområde 6,3
millioner m³ og i Sorø 2,1 millioner m³. I alt 10,9 millioner m³, ud af samlet indvinding på 16 millioner m³.

I Kalundborg og Roskilde Regionale Graveområder foregår en forholdsvis varieret
produktion af grus- og sandfyld, bundsikring og stabilgrus med en meget høj
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produktion af alle tre produkttyper i Roskilde.
I Sorø Regionale Graveområde foregår ligeledes en varieret produktion af grus- og
sandfyld, bundsikringsmaterialer og stabilgrus, hvor grus- og sandfyld dog udgør en
meget stor andel. Med hensyn til stabilgrus produceres der i Sorø Regionale
Graveområdeen betydelig mængde, der til sammenligning er større end den samlede
stabilgrusproduktion i de lokale graveområder og Kalundborg Regionale Graveområde.
I Munke Bjergby, Bromme og Lyng delområder i Sorø Regionale Graveområde
produceres der således forholdsvis meget grus- og sandfyld, mens der i Lynge
delområde er en mere ligelig fordeling mellem typerne. Der produceres stabilgrus i
alle fire delområder, dog markant mere i Lyng delområde og minimalt i Munke
Bjergby Delområde.
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Asfaltmaterialer
Det fremgår af afsnittet Råstofprodukter og geografisk spredning, at indvinding af
materialer til asfalt kun udgør ca. 6 % af den totale indvinding, og at den næsten
udelukkende sker i Kalundborg og Roskilde Regionale Graveområder. På figur 5 ses
hvordan produktionen af de fire produktgrupper under asfaltmaterialer: Stenmel,
sand 0-2 mm, sten uknuste og sten knuste, fordeler sig i forhold til graveområderne.

Figur 5. Asfaltmaterialers underopdeling i produkttyper i forhold til de lokale og tre regionale graveområder for årene
2015, 2016 og 2017. Indvinding til asfaltmaterialer er for de lokale graveområder samlet set på 0,024 millioner m³, i
Kalundborg Regionale Graveområde ca. 0,56 millioner m³ og Roskilde Regionale Graveområde 0,42 millioner m³. I alt
1,00 millioner m³, ud af en samlet indvinding på 16 millioner m³.

Den største produktion af asfaltmaterialer foregår i Kalundborg Regionale
Graveområder med en meget høj produktion af stenmel og til dels af uknuste sten set
i forhold til Roskilde Regionale Graveområde. Der produceres næsten lige store
mændger knuste sten i de to graveområder, og begge steder udgør knuste sten den
størst producerede produkttype. Samlet set understøtter produktionen af de
forskellige materialetyper i de to graveområder behovet for materialer til
asfaltproduktionen.
To lokale graveområder bidrager dog til asfaltmaterialerne med en forholdsvis stor
produktion af uknuste sten i forhold til mængden, der produceres i Kalundborg og
Roskilde Regionale Graveområder. Denne indvinding foregår i Sophienholm
Graveområde i Holbæk Kommune og Mogenstrup Graveområde i Næstved Kommune.
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I Sorø Regionale Graveområde udgør indvindingen til asfaltmaterialer en ubetydelig
andel.
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Betonmaterialer
Det fremgår af afsnittet Råstofprodukter og geografisk spredning, at hovedparten af
betonmaterialerne, ca. 90 %, produceres i Kalundborg og Roskilde Regionale
Graveområde, mens Sorø Regionale Graveområde står for 4 % og de lokale
graveområder for 7 %. Oversigten i figur 6 over fordelingen af de forskellige typer
materialer til beton, omfatter derfor alene Kalundborg og Roskilde Regionale
Graveområde.

Figur 6. Betonmaterialers underopdeling i syv produkttyper i forhold til Kalundborg og Roskilde Regionale
Graveområder i årene 2015, 2016 og 2017. Indvinding til betonmaterialer i Kalundborg Regionale Graveområde er på
1,35 millioner m³ og i Roskilde Regionale Graveområde 2,14 millioner m³. Det fremgår ikke af denne figur, men i de
lokale graveområder indvindes 0,28 millioner m³ og i Sorø Regionale graveområde 0,16 millioner m³. I alt
3,93 millioner m³, ud af en samlet indvinding på 16 millioner m³.

Det fremgår af figur 6, at der i begge graveområder produceres næsten lige meget
betonsand. Med hensyn til stenmaterialer produceres der forholdsmæssigt flere af de
grovere tilslagsmaterialer (især ærtesten og nøddesten) i Roskilde end i Kalundborg.
Figur 7 viser en oversigt over betonmaterialernes fordeling på kvalitetsklasser. Det
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fremgår, at de producerede betonmaterialer i de lokale graveområder samt i Roskilde
og Sorø Regionale Graveområder næsten udelukkende er af den dårligste klasse P
eller er uspecificeret. Med hensyn til de uspecificerede materialer, der udgør en meget
stor andel i Roskilde Regionale Graveområde, kan det ikke udelukkes, at en større
eller mindre del i virkeligheden tilhører en anden klasse. Materialernes egnethed til
beton stemmer dog overordnet set godt sammen med det kendskab regionen har til
råstofressourcernes overordnede kvalitetet i graveområderne.

Figur 7. Betonmaterialers underopdeling i de 5 klasser E, A, M og P samt uklassificeret i forhold graveområder i årene
2015, 2016 og 2017. Klasse E betonmaterialer er sjældne og har den bedste kvalitet. De kan anvendes til en række
specialprodukter der skal kunne tåle aggressive miljøer (ex. saltpåvirkning). I den modsatte ende af skalaen ligger
klasse P materialer med den laveste kvalitet og er hyppig forekommende.

Kvaliteten af de producerede betonmaterialer i Kalundborg Regionale Graveområde
hører til de absolut bedste i regionen. Som det fremgår af figur 7 produceres der
således en betydelig mængde af den bedste kvalitetsklasse E, men også betydende
mængder af klasse A og M.
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Tilførsel af materialer fra havet
Den historiske indvinding fra havet til havne i regionen fremgår af figur 8.
Sandmateriale (fyldsand), der er anvendt direkte til kystfodring og lignende, er dog
ikke medregnet.

Figur 8. Losning af råstoffer fra havet i havne i Region Sjælland i perioden 1997-2016.

Det ses, at mængden af lossede sømaterialer i Region Sjælland, har været vigende i
perioden 2007-2014, fra 0,4 mil m³ til knap 0,25 mil m³. I årene 2015 og 2016 er
der derimod sket en kraftig stigning på henholdsvis 100 % og 50 %. Det skyldes
generelt en stigning i landede materialer i havne i Køge, Vordingborg, Næstved og
Nakskov.
Det antages, at en del af de råstoffer, som anvendes i Region Hovedstaden, stammer
fra sømaterialer losset i havne i Region Sjælland. De væsentligste havne de seneste
år for losning af sømaterialer omfatter havne i Køge, Næstved, Vordingborg,
Stubbekøbing og Nakskov.
Losning af materialer fra havet i Region Hovedstaden og i Region Sjælland har de
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sidste 20 år ligget forholdsvis stabilt, dog med store udsving. Set i forhold til den
samlede indvinding på land og fra havet i de to regioner tilsammen, har
sømaterialerne i Region Sjælland udgjort 3-6 % af den samlede indvinding i perioden,
mens tallet har været 6-12 % for Region Hovedstaden.
Regionerne har i 2014 belyst muligheder og begrænsninger for øget råstofindvinding
på havet som supplement til indvindingen på land, Grønbog om indvinding på havet.
Desuden har regionerne i fællesskab de seneste år opfordret staten til, at der
udarbejdes en fælles strategi for råstofindvinding i Danmark. Se nærmere herom i
afsnittene Fælles strategi for råstofindvinding i Danmark og Genanvendelse og øget
indvinding fra havet.
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Genbrug og import/eksport af
råstoffer
En meget stor del af genbruget foregår direkte på byggepladserne, og da det kun er
for genbrugsmateriale, der bliver behandlet på et genbrugsanlæg at mængden
opgøres, er genbrugsdata behæftet med meget stor usikkerhed.
Indberettede genbrugsmaterialer opgøres endvidere kun på landsplan. Ifølge
Fremskrivning af råstofforbruget 2016-2040 i Region Sjælland, april 2018 skønnes
det, at halvdelen af mængden af genbrugte råstoffer i form af bygge- og
anlægsmaterialer tilføres Region Hovedstaden. Det resterende genbrug er
beregningsmæssigt fordelt på de øvrige regioner ud fra regionernes BNP-andel af
landets samlede BNP.
Figur 9 viser, at mændgen af genbrugt bygge- og anlægsmaterialer, varierer mellem
50.000 m³ og 100.000 m³ om året. Genbruget toppede i 2006 og 2007, hvor
råstofforbruget også var på sit højeste. Frem til 2014 har der været et fald i
anvendelse af genbrugsmaterialer, som dog har været stigende igen i 2014 og 2015.
Genbruget erstatter højst 2 % af indvindingen på land i Region Sjælland.

Figur 9. Størrelsen af registreret genbrug i Region Sjælland i perioden 1997-2015.

Med hensyn til import og eksport af råstoffer foreligger der ligeledes alene oplysninger
på nationalt plan. Det antages, ifølge tidligere omtalte fremskrivning fra 2018, at alt
import af råstoffer tilføres Region Hovedstaden.
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Importen af råstoffer dækker blandt andet behovet for knuste sten til betontilslag af
højeste kvalitet, et behov som danske råstoffer generelt ikke er i stand til at dække.
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Restressourcer i kommunerne
Restressourcen af sand, grus og sten i de 43 graveområder i regionen er pr. 31.
december 2017 opgjort til 113,3 millioner m³. Opgørelsen af ressourcen hviler
hovedsageligt på en beregning af restressourcen i samtlige grave i 2013 kombineret
med data fra de årlige indberetninger fra indvinderne om indvundne mængder.
En samlet kommunevis opgørelse af restressourcerne pr. 31. december 2017 fremgår
af figur 10.

Figur 10. Oversigt over restressourcer af sand, grus og sten fordelt på kommuner pr.
31. december 2017 angivet i millioner m³.
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Såfremt der i årene 2018, 2019 og 2020 forudsættes en årlig indvinding af sand, grus
og sten på niveau med de seneste 3-4 års indvinding - ca. 5,5 millioner m³ årligt - vil
den samlede restressource i de eksisterende graveområder pr. 31. december 2020
være på i alt 96,8 mil m³. Se også afsnittet om Restlevetider i graveområder.
Den beregnede ressource på i alt 96,8 millioner m³ pr. 31. december 2020 er i
forhold til regionens tre regionale graveområder og de lokale graveområder opgjort
til:

Roskilde Regionale Graveområde

28,3 millioner m³

Kalundborg Regionale Graveområde

27,9 millioner m³

Sorø Regionale Graveområde

15,0 millioner m³

Lokale graveområder i alt

25,6 millioner m³
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Råstofforsyning på Sjælland
Indvindingen af råstoffer på land dækker cirka 66 % af det samlede forbrug af
råstoffer i Danmark. De øvrige kilder er råstoffer fra havet (18 %), import fra
udlandet (5 %) og genbrug af bygningsmaterialer med mere (11 %).

Produktion og forbrug af råstoffer
I Region Sjælland forventes der ikke at blive importeret råstoffer fra udlandet, hvorfor
forsyningen med råstoffer kommer fra indvinding på land, fra havet og via genbrug.
Af figur 11 ses en samlet oversigt over fordelingen og udviklingen i produktionen af
råstoffer i de sidste ca. 20 år i Region Sjælland. Som det ses, er det primært
landindvindingen, som er steget siden 2010, men indvindingen fra havet er også
øget. I for eksempel 2015 udgjorde indvindingen på land 91 % af den samlede
produktion, indvinding på havet 8 % og genbrug 1 %.

Figur 11. Fordelingen af råstofproduktionen i Region Sjælland opgjort i mil m³.
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Det ses også, at regionen er netto-eksportør af råstoffer, idet der i regionen indvindes
mere fra land og hav, end der anvendes. Størrelsen af netto-eksporten kan aflæses
som afstanden mellem forbruget i Region Sjælland og produktionen i region Sjælland.
Se nærmere om forbruget i Region Sjælland i afsnittet Prognose for fremtidig
råstofbehov.
I 2015 blev således ca. 30 % af indvindingen fra land og hav ført ud af regionen,
hvilket antages at være sket til Region Hovedstaden. Der findes ikke konkret
dokumentation for hvor råstofferne anvendes.

Transport af råstoffer
Råstoffer har en relativ lav værdi men høj vægt og stort volumen, hvilket betyder at
transportomkostningerne udgør en betydelig del af prisen på råstoffer. Derfor
transporteres råstoffer generelt kortest muligt.
Situationen er imidlertid anderledes på Sjælland end i resten af landet, fordi udbuddet
af råstoffer i Region Hovedstaden er relativt begrænset. Der sker derfor en meget
stor grad af transport af råstoffer fra de store graveområder i Region Sjælland til
hovedstadsområdet. Ifølge rapporten Råstoffer. Er der behov for en national strategi?
Danske Regioner, 2017 er det en tommelfingerregel, at transporten udgør 1 kr. per
ton for hver km transport. Det betyder, at den samlede pris på råstoffet fordobles,
når det har rejst sin egen værdi i km. Derfor vil den samlede pris på et ton råstof
hurtigt udgøres af primært omkostningen til transport. Det kan således have stor
betydning for bygge- og anlægsomkostninger, hvor langt råstofferne er lokaliseret fra
bygge- og anlægsarbejderne.
Med hensyn til den samlede landindvinding på Sjælland de sidste 20 år, er knap 80 %
af den samlede landindvinding sket i Region Sjælland. Ifølge den seneste
modelberegning jf. Fremskrivning af råstofforbruget 2016-2040 i Region Sjælland,
april 2018, transporteres i størrelsesorden 30 % de indvundne sand, grus og
stenmaterialer samt lossede sømaterialer i Region Sjælland til hovedstadsområdet.
Transporten af råstoffer til Region Hovedstaden forventes ikke at blive mindre i
fremtiden. Det skyldes, at befolkningstilvæksten – og dermed råstofbehovet - jævnfør
Danmarks Statistik, vil stige med 18% i Region Hovedstaden frem mod 2040, mens
befolkningstallet omvendt vil falde med 4 % i Region Sjælland. Desuden forventes der
en demografisk ændring internt i Region Sjælland, idet byområderne i øst vil udgøre
en stadig større andel af indbyggerne i regionen.
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Prognose for fremtidig
råstofbehov
Regionerne i Danmark samarbejdede i 2014 om at få opstillet en model, der kan
anvendes til at forudsige råstofforbruget. Se den fælles regionale rapport fra 2014
her.
På baggrund af den opstillede model er der foretaget en ny fremskrivning i 2018 for
perioden frem til 2040, Fremskrivning af råstofforbruget 2016-2040 i Region
Sjælland, april 2018. Modellen bygger på, at der er påvist en tydelig statistisk
sammenhæng mellem råstofforbruget og beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren
for perioden 1997-2015. Antallet af ansatte i bygge- og anlægssektoren kan derfor
bruges til at beregne det forventede fremtidige råstofforbrug.
Til brug for fremskrivningen anvendes data fra CRT (Center for Regional og
Turismeforskning). Dataudtrækket indeholder en fremskrivning af beskæftigelsen i
bygge- og anlægssektoren for perioden 2016-2040. Dette datamateriale er
efterfølgende aggregeret til regionalt niveau. Fremskrivningen er baseret på CRT’s
model SAM-K/LINE, som baserer sig på ADAM-modellen, samt på befolkningsfremskrivningsmodellen DREAM.
Der er betydelig usikkerhed knyttet til fremskrivningen, da prognosen bygger på en
række antagelser. Således kan modellerne ikke tage højde for lav- og
højkonjunkturer, der har afgørende indflydelse på råstofforbruget. Derimod bygger
modellerne på en stigende vækst i samfundet, og derfor skal fremskrivningen mere
tages som en mulig udvikling i forbruget, der kan tages højde for på forskellig måde.
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Figur 12. Fremskrivning af råstofforbrug i Region Sjælland i perioden 2015-2040.

Resultatet af fremskrivningen fremgår af figur 12 og viser, at råstofforbruget i Region
Sjælland vil stige kraftigst i starten af perioden, fra de beregnede 4,2 mil m³ i 2015 til
6,6 mil m³ i 2040, med et gennemsnitligt årligt forbrug på godt 6,1 mil m³.
Resultaterne skal tolkes med stor forsigtighed, især efter 2025 er fremskrivningerne
meget usikre.
Se også afsnittet Prognose for indvinding på land.
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Større bygge- og
anlægsprojekter
Mange af de seneste års store råstofforbrugende anlægsarbejder i regionen er eller er
ved at være afsluttet. Det gælder for eksempel det nye jernbanespor mellem
København og Ringsted, motorvejsudbygning i den østligste del af regionen og nyt
Statsfænsel på Falster og Køge Sygehus.
Der forventes dog fortsat en række råstofforbrugende offentlige anlægsarbejder på
Sjælland omfattende:
Region Sjælland

Færdiggørelse af sygehusbyggeri
Regstrup-Kalundborg motorvej (etape 2 i gang)
Næstved-Rønnede motorvej
Næstved-Slagelse motortrafikvej
Ny Storstrømsbro, landanlæg (i gang)
Femern forbindelsen, landanlæg
Sakskøbing-Rødby motorvej, opgradering
Jernbane Ringsted-Femern
Ny vejforbindelse til Stevns
Region Hovedstaden

Metro byggeri i København (i gang)
Tværvej-Frederikssund motorvej
Ny fjordforbindelse Frederikssund (i gang)
Allerød-Hillerød motorvej
Letbane i hovedstaden
Ny Nordsjællands Hospital
Vejdirektoratet har i en rapport fra november 2016, Råstofbehov til store
infrastrukturprojekter, opgjort behovet for grusgravsmaterialer til forventede
kommende infrastrukturprojekter. Projekterne omfatter nyanlæg og udvidelser af
motorveje, jernbaner og broforbindelse, herunder Femern. Placeringen af projekter,
der vedrører Vejdirektoratet, fremgår af digitalt kort på Vejdirektoratets hjemmeside.
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Hovedparten af de anførte anlægsarbejder er ved at blive forundersøgt eller der
er/skal laves VVM. Igangsætning af et anlægsarbejde forudsætter at der træffes
politisk beslutning med afsætning af midler på finansloven. Anlægsarbejderne for en
del af projekterne forventes derfor at ligge adskillige år ud i fremtiden, hvorfor det er
uvist hvornår der vil være behov for råstofferne.
Ud fra Vejdirektoratets opgørelse er det opgjort, at der til projekter i Region Sjælland
forventes at være et behov for 3,8 millioner m³ sand, grus og sten. I Region
Hovedstaden forventedes et lavere behov, 1,4 millioner m³ sand, grus og sten. Ialt
5,2 millioner m³.
Det samlede råstofforbrug til de større anlægsprojekter svarer alene til omkring ét års
indvinding i Region Sjællands råstofgrave. Det er derfor forventningen, at et
begrænset udlæg af nye graveområder vil være tilstrækkelig for en robust ny
råstofplan, der ville kunne dække behovet til infrastrukturprojekterne på hele
Sjælland for de kommende 12 år.
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Prognose for indvinding på land
I afsnittet Prognose for fremtidig råstofbehov fremgik, at råstofbehovet forudsiges at
blive konstant stigende frem mod 2040. Den betydelige stigning i det vurderede
fremtidige råstofforbrug vil resultere i en øget efterspørgsel på råstoffer fra enten
land, hav, genbrug eller nettoimport.
Landindvindingen udgør langt den største råstofproduktion i Region Sjælland og
forventes derfor at udgøre en meget stor del af råstofforbruget fremover.
I figur 13 er indvindingsscenariet på land og prognosen for råstofforbruget afbildet
sammen. Figuren viser, at indvindingen fra land over hele perioden 2016-2040 ligger
over råstofforbruget. Opgjort i absolutte værdier er forskellen størst i 2040, hvor der
forudses at skulle indvindes knap 1,9 millioner m3 råstoffer mere fra land end
regionens samlede forbrug af råstoffer. Dette forhold skyldes, at en betydelig andel af
de indvundne materialer transporteres til hovedstadsområdet. Se også afsnittet
Råstofforyning på Sjælland.
Scenariet for indvindingen bygger på antagelsen om, at indvindingen følger
prognosen for råstofforbruget og tager udgangspunkt i, at den gennemsnitlige
indvinding på land i Region Sjælland i perioden 1997-2017 var på 5,3 millioner m³ om
året.
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Figur 13. Indvindingsscenarie på land sammenholdt med fremskrivning af råstofforbrug i Region Sjælland.

I modellen forudsættes endvidere uændrede forhold i andelen af materialer fra havet,
genbrug og nettoimport. Desuden betragtes Region Hovedstaden og Region Sjælland
som ét sammenhængende forsyningsområde, hvor det ud fra historiske tal antages,
at knap 80 % af den samlede indvinding på land indvindes i Region Sjælland. Se
Fremskrivning af råstofforbruget 2016-2040 i Region Sjælland, april 2018.
I tabel 1 er resultaterne for fremskrivningerne sammenfattet for perioden 2016-2040
samt for 4-årige perioder. Tabellen viser bland andet, at der i perioden 2016-2040, vil
være behov for en samlet indvinding i Region Sjælland på 197 millioner m³ sand,
grus og sten, svarende til gennemsnitligt 7,9 millioner m³ om året, stigende fra 7,1
millioner m³ i begyndelsen af perioden til 8,5 millioner m³ i slutningen.

Tabel 1. Indvindingsscenarie på land i Region Sjælland, opgjort i perioder.

Prognosen om en gennemsnitlig årlig indvinding i den 4-årige periode 2016-2023 på
7,25 millioner m³ ville være en historisk høj indvindingsmængde. Prognosen kan
sammenlignes med indvindingen i 12 års perioden 2006-2017, der var præget af
såvel høj- og lavkonjunktur samt år med mere jævn samfundsudvikling. Her var den
gennemsnitlige årlige indvinding på land på 5,3 millioner m³.
I beregningen af restressourcer i de udlagte graveområder er der derfor anvendt en
værdi på 5,5 millioner m³ som den forventede årlige indvinding for årene 2018, 2019
og 2020.
I årene efter 2020 regnes der med en årlig indvinding på 6,0 millioner m³ for at tage
højde for et stigende råstofforbrug. En årlig indvinding på 6,0 millioner m³ vil være
knap 15 % større end den gennemsnitlige årlige indvinding på 5,3 millioner m³ i
perioden 2007-2017.
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Restlevetider i graveområder
Regionen har pr. 31. december 2017 opgjort restressourcen af sand, grus og sten i
alle udlagte graveområder til 113,3 millioner m³. Se afsnittet Restlevetider i
graveområder.
Med et forventet indvindingsbehov på ca. 5,5 millioner m³ i hvert af årene 2018,
2019 og 2020 og herefter en årlig indvinding på 6,0 millioner m³, vil der
mængdemæssigt set være sand, grus og sten til 16 år pr. 31. december 2020, når en
ny råstofplan kan træde i kraft, se tabel 2.

Tabel 2. Samlet restressource og restlevetid af sand, grus og sten i Region Sjælland samt for de 3 regionale
graveområder Roskilde, Kalundborg og Sorø, og i de lokale graveområder – når en eventuel ny Råstofplan 2020
træder i kraft ved udgangen af 2020. Restressourcen bygger på data pr. 31. december 2017.
¹ I årene 2018-2019-2020 er forudsat en årlig indvinding på 5,5 millioner m³, der er på niveau med de seneste 3-4
års indvinding. For Roskilde, Kalundborg og Sorø Regionale Graveområder er der tilsvarende forudsat en årlig
indvinding på henholdsvis 3,0 millioner m³, 1,0 millioner m³ og 0,7 millioner m³.
² De lokale graveområder står for cirka 15 % af den forventede indvinding på 6,0 millioner m³ om året efter 2020,
svarende til 0,9 millioner m³.

Skønnet over restlevetider skal dog tages med det forbehold, at det ikke er alle
lodsejere i et graveområde, der ønsker indvinding. Der vil heller ikke altid kunne gives
tilladelse til indvinding i hele graveområdet på grund af eksempelvis naturmæssige og
landskabelige interesser. Under gravningen kan det også vise sig, at ressourcen ikke
har den forventede kvalitet og må frasorteres i graven. Derfor vil der i realiteten være
ressourcer til færre antal år end beregnet.

Regionale graveområder
De tre regionale graveområder i Roskilde, Kalundborg og Sorø er helt afgørende for
forsyningen med råstoffer i tilstrækkelige mængder og i særdeleshed for en række
forskellige kvaliteter. De tre regionale graveområder står således for ca. 85 % af
indvindingen i Region Sjælland. Derfor er der også foretaget en fremskrivning og
beregning af restlevetider for de tre graveområder. For at tage højde for en generel
stigning i råstofforbruget er der i forhold til indvindingen i perioden 2015-2017 tillagt
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en 20 % stigning.
Tabel 2 viser, at der er store regionale forskelle på restressourcens størrelse. Den
umiddelbare vurdering er, at der er ressourcer i Kalundborg og Sorø regionale
graveområder til henholdsvis 25 og 16 år pr. 1. januar 2021.
Fra dele af råstoferhvervet er der dog peget på, at der i Sorø Regionale Graveområde
er mangel på de grovere materialer såsom grus og sten. Jævnfør afsnittet Anlægs- og
vejmaterialer, produceres der imidlertid betydelige mængder grove materialer i
graveområdet. Regionen planlægger derfor at afholde møde med de enkelte indvinder
i graveområdet om råstofsituationen. På baggrund af møderne og en ny vurdering af
eksisterende råstofkortlægninger, foretages en ny ressourceopgørelse med fokus på
de grovere materialer for afklaring af behovet for eventuelle udlæg af nye
graveområder.
I Roskilde Regionale Graveområde er der kun restressourcer til 8 års forbrug, når en
eventuel ny råstofplan træder i kraft. Med de nuværende udlagte graveområder i
Roskilde Regionale Graveområde, forventes det derfor ikke at være muligt at sikre en
robust råstofforsyning frem til udgangen af råstofplanperioden 2020-2031.
Roskilde Regionale Graveområde er helt afgørende i råstofforsyningen, idet
graveområdet i en årrække har stået for omkring halvdelen af indvindingen i Region
Sjælland og er hovedhjørnesten i forsyningen af hovedstadsområdet. Såfremt
råstofforsyningen skal kunne række længere end 8 år, er der således behov for nye
gravearealer i eller omkring Roskilde Regional Graveområde, der omfatter Roskilde,
Greve og Lejre kommuner.

Lokale graveområder
De lokale graveområder står sammenlagt for cirka 15 % af den årlige indvinding i
Region Sjælland. Tabel 2 viser, at der mængdemæssigt samlet set er tilstrækkelige
ressourcer i de 26 graveområder. Det dækker dog over en geografisk uensartet
fordeling af graveområderne og restressourcerne.
Der er ikke graveområder med nævneværdige ressourcer af sand, grus og sten i
Slagelse, Ringsted, Faxe, Stevns, Køge og Solrød kommuner. For at sikre muligheden
for lokal forsyning med råstoffer og mindste transporten med råstoffer er der behov
for udlæg af nye, lokale graveområder.

Færdigudnyttede gravearealer – ressourcejustering
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Regionen vil frem mod en eventuel ny råstofplan vurdere, hvilke arealer der kan
karakteriseres som færdiggravede og afsluttede – og derfor kan udtages af planen.
Samtidig vurderes om andre, mindre delarealer i graveområderne bør udtages på
grund af begrænset areal, interessekonflikter og lignende. I forbindelse med dette
arbejde undersøges samtidig, om der er behov for en justering af de skønnede
restressourcer.
En justering af ressourceopgørelsen – der hovedsagelig omfatter de tre regionale
graveområder, med hovedvægten på Kalundborg og Sorø Regionale Graveområder og
udvalgte lokale graveområder – forventes ikke i væsentlig grad at påvirke
forsyningshorisonten på 16 år.
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Kalk og kridt
Cirka 20 % af den samlede indvinding af kalk og kridt i Danmark foregår i Region
Sjælland. Den resterende del indvindes altovervejende i Region Nordjylland.
I Region Sjælland anvendes den indvundne kalk og kridt fortrinsvis til brændt kalk,
industrikalk, jordbrugskalk med mere. Der er udlagt to graveområder for kalk og
kridt, henholdsvis i Faxe Kommune og Stevns Kommune. Indvindingsmængden i de
to graveområder i perioden 2006-2017 fremgår af figur 14.

Figur 14. Indvinding af kalk og kridt i Region Sjælland i perioden 2006-2017.

I Faxe og Stevns graveområder for kalk og kridt er der store restressourcer på
henholdsvis 26,0 og 20,0 millioner m³. Med en samlet årlig indvinding i perioden på
cirka 0,5 millioner m³ er der til flere årtiers indvinding i begge graveområder. Der er
derfor ikke behov for nye graveområder for kalk og kridt.
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Genanvendelse og øget
indvinding fra havet
Størstedelen af råstofferne i Danmark indvindes i dag til lands. Men indvindingen på
havet samt genanvendelse af byggemateriale, udgør også et væsentligt bidrag, se
afsnittene Tilførsel af materialer fra havet og Genbrug og import/eksport af råstoffer.
Regionerne giver hvert år tilladelse til at der indvindes ca. 30 millioner m³ råstoffer.
Til sammenligning indvindes der omkring 8 millioner m³ fra havet og omkring
4 millioner m³ byggeaffald genanvendes.
Regionerne er råstofmyndighed på land, staten er det på havet og kommunerne er
myndighed, når det gælder genanvendelse af bygge- og anlægsmaterialer. I takt med
at det bliver sværere at finde udnyttelige råstoffer på land, bør potentialet for
genanvendelse samt indvinding til havs udnyttes bedre. Øget genanvendelse og øget
forsyning fra havet med sand, grus og sten vil således kunne være med til at mindske
presset på den landbaserede indvinding. Derfor er Region Sjælland og de øvrige
regioner fortalere for en fælles strategi for råstofindvindingen i Danmark, hvor
råstofressourcerne fra havet og på land samt genbrug og genanvendelse, indgår i et
samlet nationalt råstofregnskab.
Regionerne samarbejdede i 2014 om udfærdigelse af Grønbog om indvinding på
havet, om indvinding af primært sand, grus og sten på havet. Grønbogen indeholder
en analyse af området med det formål at belyse muligheder og begrænsninger for
øget anvendelse af sømaterialer som supplement til landbaseret råstofindvinding.
Nogle af de væsentligste konklusioner i forbindelse med en øget indvinding på havet
omfatter:

Kortlægningerne i Nordsøen og de indre danske farvande er utilstrækkelige
med hensyn mængde og kvalitet
Infrastrukturen i og omkring havnene skal være i orden, så materialerne fra
havet kan landes og behandles
Niveauet for den statslige råstofafgift og vederlag
Der er behov for en kortlægning af råstoffernes forsyningsstrømme og en
integreret og sammenlignende miljøvurdering
Der er behov for en samlet landsdækkende strategi for indvinding af råstoffer
til lands og til havs, genbrug osv.
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Danske Regioner har de seneste år lagt pres på staten og opfordret til, at der i
fællesskab udarbejdes en strategi for råstofindvindingen i Danmark. Baseret på data
og interviews har Danske Regioner derfor i 2017 bidraget med en økonomisk analyse
af den danske råstofbranche samt hvilke økonomiske argumenter, der kan være for at
udarbejde en fælles national råstofstrategi, Råstoffer. Er der behov for en national
strategi? Danske Regioner, 2017.
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Råstofkortlægning og fremtiden
Regionerne skal ifølge råstofloven foretage kortlægning efter råstofforekomster på
land med henblik på at fastlægge, hvor der findes råstoffer egnet til indvinding.
Regionens råstofkortlægning efter sand, grus og sten udgør sammen med private
kortlægninger grundlaget for at kunne pege på potentielle nye råstofgraveområder.
Her kan du se regionens kortlægningsrapporter.
I perioden 2014-2018 er regionens råstofkortlægning hovedsageligt sket i eller ved de
udlagte råstofinteresseområder med vægt på at undersøge arealer:

I områder med knaphed på materialer
Hvor chancen for råstoffer er størst
Hvor øvrige interesser ikke umiddelbart vurderes at hindre en eventuel
råstofudnyttelse
Strategien i den nuværende kortlægning er først at foretage en screening af de
aktuelle interesseområder. Screeningen omfatter en indsamling og vurdering af
eksisterende geologiske og råstofrelevante data samt en screening for øvrige
arealinteresser. Såfremt råstofmulighederne ikke entydigt afklares ved screeningen,
foretages der enkelte råstofboringer for at få be- eller afkræftet en potentiel
råstofforekomst.
På baggrund af råstofmulighederne samt en afvejning i forhold til arealinteresserne
vurderes herefter hvilke interesseområder, der bør gå videre til detailkortlægning og
hvilke interesseområder, der kan udtages af råstofplanen.
Ved detailkortlægningen sker der en afgræsning og mængde- og
kvalitetsbestemmelse af forekomsten samt fastlæggelse af overjordstykkelsen.
Detailkortlægning omfatter normalt geofysiske målinger kombineret med en række
råstofboringer.
Screeningsarbejdet har været intensiveret de seneste år og er fortsat i 2018. Det er
forventningen, at hovedparten af de 11.000 ha interesseområder for sand, sten og
grus vil være screenet i 2019.
Både screening og detailkortlægning af interesseområder har specielt omfattet arealer
i Sorø Kommune. Baggrunden er, at det blev tydeligt i forbindelse med udarbejdelsen
af Råstofplan 2016 at der var behov for at få afklaret, hvor i Sorø Kommune, der
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eventuelt kan udlægges nye graveområder, og hvor konflikten med øvrige interesser
er mindst mulig. Arbejdet hermed forventes afsluttet i starten af 2019. Indtil videre er
der ved detailkortlægningen af interesseområder i Sorø Kommune påvist
råstofressourcer af sand og grus af god kvalitet.
Resultatet af det hidtidige screeningsarbejde er, at et større antal interesseområder i
hele regionen kan udtages af råstofplanen, og at der omvendt kun er et mindre antal
områder med potentielle gode råstofmuligheder, der skal undersøges nærmere.
Derudover vil der kunne udlægges et mindre antal nye råstofinteresseområder
og/eller eksisterende områder skal justeres.
Med screening og detailkortlægning af alle interesseområder, vil slutproduktet være
et antal interesseområder med dokumenterede indvindingsegnede råstofforekomster
og hvor der er foretaget en overodnet interesseafvejning. Disse arealer kan efter
behov således udlægges som egentlige graveområder i forbindelser med en
råstofplanrevision.
Da råstofkortlægningen af interesseområderne nærmere sig sin afslutning, er der
behov for en revision af regionens kortlægningsstrategi. I forbindelse med
fastlæggelse af en ny strategi skal det tages i betragtning, at der ikke forventes at
være yderligere større, sammenhængende arealer med sand og grus, som det er
tilfældet i de tre regionale graveområder. Derfor skal en ny strategi for kortlægning
tage højde for, at nye ressourcer skal søges lokaliseret indenfor mindre og flere
arealer.

Udvikling af råstofkortlægningen
Med henblik på at kunne effektivisere og minimere kortlægningsomkostningerne, har
Region Sjælland, Århus Universitet og et rådgivende ingeniørfirma igangsat et
udviklingsprojekt i forhold til anvendelsen af nye geofysisk målemetoder (DualEM og
Ttem) til råstofkortlægning. Metoderne, der endnu er forholdsvis uafprøvede til
råstofkortlægning, er kendetegnede ved at give et væsentligt mere detaljeret billede
af geologien end traditionel geofysik. Derudover kan man med metoderne holde en
dagsproduktion der er mange gange større, hvilket giver mulighed for en mere
fladedækkende kortlægning.
Sammen med de samme interessenter har regionen også igangsat et projekt, hvor
man ud fra en geofysisk metode (DCIP-målinger) undersøger, om det er muligt at
uddrage oplysninger om, hvor fin- eller grovkornet en sand- og grusforekomst kan
være.
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Resultaterne i anvendelsen af de nye geofysiske metoder foreligger endeligt i 2019.
Derudover undersøger regionen i øjeblikket muligheden for at kunne sammenkøre
eksisterende geologiske data fra forskellige databaser, for dermed at kunne lokalisere
potentielle råstofforekomster mere effektiv.
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Planproces
Du kan her få et overblik over den forventede proces, tidsplan og status for
opgaverne frem mod en ny råstofplan. Region Sjælland opdaterer løbende oversigten
nederst på siden, efterhånden som de enkelte delprocesser startes (mørkegrøn) og
afsluttes (lysegrøn).
Regionsrådet skal efter loven hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for
justeringer eller revision af den gældende råstofplan. Til brug for vurderingen har
regionen udarbejdet en redegørelse, der gennemgår behovet for at revidere
Råstofplan 2016. Se kapitlet Redegørelse.
Regionen lægger op til, at planen skal revideres til en Råstofplan 2020, men den
endelige beslutning tages først af Regionsrådet efter den offentlige debat, der nu
indledes med, at blandt andet redegørelsen sendes i offentlig høring. Efter
høringsperioden beslutter Regionsrådet endeligt, om råstofplanen skal revideres. Som
baggrund for den offentlige debat har vi udarbejdet et debatoplæg med
hovedspørgsmål og en status for råstofområdet, se kapitlerne Debatoplæg - idéer og
forslag og Status for råstofområdet.
Hvis det, som forventet, besluttes at revidere råstofplanen, skal der indkaldes idéer
og forslag til en ny råstofplan. Samtidig med høringen af redegørelsen, har Region
Sjælland derfor valgt også at indkalde idéer og forslag til indhold og emner i en ny
råstofplan.
Hvis der skal laves en ny plan, udarbejder regionen et forslag til Råstofplan 2020 og
en miljørapport, som vil komme i offentlig høring i foråret 2020.
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April - december
2018

Periode med udarbejdelse og politisk behandling af:

Udarbejde status,
redegørelse m.m.

4. oktober: Første møde i følgegruppen om Råstofplan 2020

- status for råstofområdet, - redegørelse for behovet for ny råstofplan, debatoplæg til indkaldelse af idéer og forslag til ny råstofplan
20. november: Politisk udvalgsbehandling om afholdelse af høring
3. december: Regionsrådet træffer beslutning om afholdelse af høring

Januar - marts
2019

Debatfase med høring fra 14. januar - 11. marts 2019.

Høring - idé- og
debatfase

- indkaldelse af bemærkninger til behovet for en ny råstofplan

April - maj 2019
Gennemgang og
vurdering af
høringssvar

Juni - sept. 2019
Bearbejdning og
møder om
graveforslag

Høringen omfatter:
- indkaldelse af idéer og forslag til ny råstofplan

Behandling af indkomne høringssvar. Herunder behandle forslag til nye
graveområder med udarbejdelse af udkast til miljørapporter for potentielle
graveforslag.

Administrative møder med kommuner om indkomne forslag til graveområder.
Senere officiel høring af kommuner og andre myndigheder. Endvidere eventuelle
møder med interesseorganisationer, borgergrupper eller andre interessenter. Sidst i
perioden partshøring af lodsejere og naboer i og ved potentielle nye graveområder.

Oktober 2019 april 2020

Udarbejde Forslag til Råstofplan 2020 og udkast til hvidbog over høringssvar

Udarbejde forslag
til råstofplan

Forslag til Råstofplan 2020.

Maj - juni 2020

Høring i 8 uger af Forslag til Råstofplan 2020.

Høring af forslag
til Råstofplan
2020

af idéer og forslag.

Juli - november
2020
Udarbejde endelig
Råstofplan 2020

indkommet i debatfasen. Endvidere udarbejdes forslag til samlet miljøvurdering af
Politisk behandling og vedtagelse af Forslag til Råstofplan 2020.

Samtidig offentliggøreres hvidbogen for høringen om redegørelsen og indkaldelsen
Afholdelse af 2-3 offentlige møder om forslaget. Nærmere oplysninger om tid og
sted kommer senere.

Behandling af indkomne høringssvar, herunder udarbejdelse af hvidbog.
Udarbejde og tilrette endelig Forslag til Råstofplan 2020.

December 2020
Vedtagelse af
Råstofplan 2020

Regionsrådet behandler og vedtager Råstofplan 2020

Januar - februar
2021

Offentliggørelse af Råstofplan 2020, hvidbogen for høringen af Forslag til Råstofplan

Offentliggørelse af
Råstofplan 2020

Planen eller dele heraf kan med hensyn til retlige forhold påklages til Miljø- og

2020 og den samlede miljøvurdeing af råstofplanen.
fødevareklagenævnet inden for 4 uger.
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Råstofplan 2016
Råstofplan 2016-2027 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2016 og er den
gældende råstofplan.
Råstofplanen, den tilhørende miljøvurdering samt kortoversigt over grave- og
interesseområder fremgår af dette link Råstofplan 2016-2027(pdf-fil åbner i nyt
vindue).
Du kan se mere om råstoffer på Region Sjællands hjemmeside
www.regionsjaelland.dk
På hjemmesiden er det blandt andet mulighed for at se oftest stillede spørgsmål om
råstofplanlægning og råstoftilladelser og her offenliggøres også løbende regionens
kortlægningsrapporter over efterforskningen af råstoffer.

82

83

