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Den 14. juni 2020 

 

Folketingets Lovsekretariat 

Christiansborg 

1240 København K 

 
 

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 1386 stillet den 8, juni 2020 af Mette Hjermind 

Dencker (DF). 

Spørgsmål nr. S 1386 

” Hvilke tiltag mener ministeren der skal tages for at beskytte naboerne til grusgrave, og hvordan 

mener ministeren man bedst kan kompensere dem for at bo i usælgelige huse og døje med 

støjgener?” 

Svar 

Jeg er bevist om, at der kan være udfordringer ved at bo i nærheden af en råstofgrav og det er 

vigtigt, at der er tålelige forhold for naboerne. Kunsten er at finde den rette balance mellem 

samfundets behov for råstoffer og hensynet til de borgere, som bor i nærheden af råstofgravene.  

Råstoflovgivningen indeholder bestemmelser som har til formål at sikre, at driften af råstofgrave 

ikke giver uacceptable gener for naboer. Råstofloven indeholder bestemmelser om, at der kræves 

en tilladelse fra regionen, hvis man vil lave erhvervsmæssig råstofindvinding. Tilladelsen skal 

indeholde en række vilkår, som skal begrænse de miljømæssige gener for naboerne. Det vil typisk 

være vilkår, som omhandler støj og støv. Regionerne skal føre tilsyn med, at vilkårene bliver 

overholdt, og er man, fx som nabo, part i en sag, er det muligt at klage over vilkårene i en konkret 

tilladelse.  

 

Jeg mener umiddelbart, at den lovgivning vi allerede har, er et godt udgangspunkt for, at naboer 

til råstofgrave ikke udsættes for uacceptable gener.  

 

En ændring af råstofloven med henblik på at forbedre forholdende for naboerne, kræver, at vi 

kigger nærmere på problematikken med gener fra råstofgrave og værditab, og bredt forholder os 

til mulighederne for at lette naboskabet til råstofgravene. Jeg har bedt ministeriet om at se 

nærmere på disse forhold, og vil på den baggrund efterfølgende vurdere, hvad der eventuelt skal 

iværksættes. 

 

Lea Wermelin / Kristian Hovgaard Juul-Larsen 
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