
 
 
 
 
Bilag 1 
 
 
Uddrag af råstofloven: 
 

» § 5 a. Regionsrådet udarbejder en plan for indvinding og forsyning med råstoffer. 
Råstofplanen udarbejdes på grundlag af kortlægningen og skal omfatte en periode på 
mindst 12 år.  

Stk. 2. På baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i regionen og de hensyn, der er 
nævnt i § 3 fastlægger regionsrådet overordnede retningslinjer for råstofindvindingen, 
herunder udlæg af graveområder og råstofinteresseområder i råstofplanen.  

Stk. 3. Råstofplanen må ikke stride mod regler eller beslutninger efter planlovens § 3 eller 
miljømålsloven.  

Stk. 4. Råstofplanen må ikke være i strid med den regionale udviklingsplan.  
Stk. 5. Kommunalbestyrelserne er bundet af råstofplanen i deres planlægning og 

administration.«  
 
 
 
 
 

»§ 6 a. Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplan eller ændringer hertil indkalder 
regionsrådet ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Indkaldelse sker ved 
offentlig bekendtgørelse.  

Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af status på området og beskrivelse af 
hovedspørgsmål for den kommende planlægning. Indkaldelsen sker med en svarfrist på 8 
uger.  

Stk. 3. Regionsrådets forslag til råstofplan udsendes i offentlig høring med en frist på 8 
uger til at fremsætte indsigelser.  

Stk. 4. En råstofplan kan ikke vedtages endeligt, hvis miljøministeren til varetagelse af 
statslige interesser har modsat sig dette skriftligt over for regionsrådet inden udløbet af 
indsigelsesfristen. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem 
parterne om de nødvendige ændringer.  

Stk. 5. Regionsrådet sørger for offentlig annoncering af den endeligt vedtagne råstofplan. 
Ved annonceringen skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. Råstofplanen 
sendes samtidig til miljøministeren samt til øvrige myndigheder, hvis interesser berøres. 
Råstofplanen skal være offentligt tilgængelig.  

Stk. 6. Regionsrådet gennemgår råstofplanen hvert fjerde år i forbindelse med revision af 
den regionale udviklingsplan for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. 
På dette grundlag beslutter regionsrådet, om der er behov for at udarbejde en ny 
råstofplan.  



Stk. 7. Proceduren for udarbejdelse af tillæg til en råstofplan følger bestemmelserne i 
stk. 1-6.«  
 

 
 
 

 
Vi bruger råstoffer overalt i hverdagen 

 
Ler til mursten og tagsten. Kalkmørtel til puds. Kalk og kvartssand i vinduesglas. 
Kalk i plastiktagrender og -tag. Ler, sten og grus i mineraluld. Sandsten og grus til 
belægninger. Kalk til aviser og ugeblade. Sand til sandkassen. Moler til kattegrus. 
Kridt i hvid maling. Tørv i spagnum. Kalk til gummistøvler. Sand, grus og kalk i 
betonfliser. Brosten og kantsten af granit. Sand og grus i vejkassen og til fyld. 
 


