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Redegørelse om revision af Råstofplan 2016
Regionsrådet vedtog den 25. april 2017 den gældende Råstofplan 2016. Det er nu tid til at vurdere, om planen
lever op til målene, og om der er behov for en revision af planen.
Til brug for vurderingen har regionen udarbejdet redegørelsen her, som nu sendes ud i offentlig høring. Redegørelsen om revision af Råstofplan 2016 indeholder en beskrivelse af den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland og en vurdering af behovet for at lave en revision af Råstofplan 2016.
Med høringen ønsker Regionsrådet at få tilbagemeldinger på den aktuelle forsyningssituation med råstoffer i
Region Nordjylland og synspunkter for at revidere den gældende Råstofplan 2016. Denne høringsperiode
gælder således ikke konkrete forslag til ændring af graveområder. Et centralt emne er at få afklaret om der
er udlagt tilstrækkeligt med graveområder og om disse indeholder mængder i de kvaliteter, der er behov for.
Til hjælp har Regionsrådet opstillet nogle centrale spørgsmål, der sætter fokus på den fremtidige råstofforsyning i regionen og tilhørende vigtige emner som transport, lokal forsyning og genanvendelse.


Bør en revision af Råstofplan 2016 forsat fokusere på at finde egnede forekomster af sand, grus og
sten i Vendsyssel?



Skal fokus fortsat være på at sikre den lokale forsyning?



Bør der være et større fokus på at løse forsyningsproblemerne lokalt i de kommuner, hvor fremskrivningen af råstofforbruget forventes at stige mest de kommende år.



Skal Regionen søge at påvirke relevante myndigheder og råstofbranchen til at se på mulighederne
for at indvindingen af råstoffer til havs kan spille en større rolle end i dag sådan, at havbaserede
råstoffer kan bidrage til en større andel af det fremtidige råstofforbrug?



Skal Regionen i højere grad have fokus på mulighederne for at understøtte genanvendelse af byggeog anlægsaffald som et alternativ til den landbaserede råstofindvinding?

Side 1 af 2

Når høringsperioden er ovre beslutter Regionsrådet på baggrund af de indkomne bemærkninger, om råstofplanen skal revideres. Beslutter Regionsrådet at revidere råstofplanen skal der indkaldes idéer og forslag til
en ny råstofplan. Dette gøres i en ny høringsperiode, hvor også – for råstofplanen – vigtige emner skal i debat.

Bemærkninger skal fremsendes inden den 14. september 2018

Har du bemærkninger til redegørelsen, kan du sende dem via
http://rn.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=10
Eller til:
raastoffer@rn.dk

Har du spørgsmål til redegørelsen eller debatoplægget, kan de rettes til Niels Peder Mortensen på e-mail:
npm@rn.dk eller på tlf. 29415416, eller til Rikke Ellemann-Biltoft på e-mail: rieb@rn.dk eller på tlf. 97648284.
Du kan læse mere om råstofplanlægningen på https://www.raastofplan2020.rn.dk og www.raastoffer.rn.dk.

Med venlig hilsen

Rikke Ellemann-Biltoft
Ph.d. Geolog

Bilag: Oplysning om håndtering af persondata

Side 2 af 2

Når Region Nordjylland behandler personoplysninger om dig
Efter Databeskyttelsesforordningen (EU-Forordning 2016/679) skal regionen oplyse dig som borger om
følgende:
Kontoret for Jordforurening og Råstoffer, Region Nordjylland, behandler personoplysninger om dig i
forbindelse med regionens arbejde efter råstofloven og jordforureningsloven. Fordi vi gør det, får du
nedenstående oplysninger. Oplysningerne skal hjælpe dig til at forstå, hvilke oplysninger der behandles,
hvad der er formålet med dem mm.
Region Nordjylland er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores
kontaktoplysninger nedenfor.
Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
CVR-nr.: 29190941
Telefon: 97648000
Mail: region@rn.dk

Kontaktoplysninger på Region Nordjyllands databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver.
Region Nordjyllands databeskyttelsesrådgiver hedder Karin Bruhn Termannsen. Du kan kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:




På e-mail: dpo@rn.dk
På telefon: 61 55 55 55 (hverdage fra kl. 9-14)
Ved brev til Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Råstoflovens formål er at sikre, at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en
bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de
samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i lovens § 3.
Region Nordjylland sikrer muligheden for råstofforsyningen i hele regionen ved at udføre kortlægning af
råstofforekomster på landjorden og ved at udarbejde en plan for indvinding og forsyning af råstoffer efter
råstoflovens § 5. En råstofplan skal omfatte en periode på mindst 12 år.
Region Nordjylland giver tilladelser og afslag på ansøgninger om indvinding af råstoffer på land. Regionens
administration og behandling af ansøgninger om tilladelse til råstofindvinding er bundet af den gældende
råstofplan. Det betyder, at regionen som udgangspunkt skal give tilladelse til erhvervsmæssig
råstofindvinding inden for de i råstofplanen udlagte graveområder. Regionen skal foretage en
interesseafvejning i henhold til råstoflovens § 3 og ud fra disse hensyn stille vilkår i tilladelsen. Regionen skal
stille visse nærmere bestemte vilkår vedrørende drift og efterbehandling efter råstoflovens § 10, stk. 1.
Regionen behandler derudover også ansøgninger om tilførsel af jord til aktive samt tidligere råstofgrave efter
jordforureningslovens § 52.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Regionen indsamler oplysninger, som er nødvendige for at udføre interesseafvejninger i forbindelse med
både råstofplanlægning samt administration af indvindingstilladelser. Regionen anvender hovedsageligt data
fra offentligt tilgængelige registre, f.eks. Tingbogen og Den Offentlige Informationsserver. Personoplysninger
kan i nogle tilfælde stamme fra borgere der henvender sig til regionen eller fra andre offentlige myndigheder,
primært kommunerne.

Kategorier af personoplysninger
Regionen behandler ikke følsomme personoplysninger i forbindelse med vores arbejde efter råstofloven og
jordforureningsloven. For de fleste borgere og virksomheder indsamler regionen kun navn, adresse og
eventuelt e-mailadresse eller CPR/CVR-nummer til udsendelse af digital post for, at regionen kan udføre
høringer.
For borgere der bor tæt på et areal, hvor der er søgt om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding vil
regionen derudover samle data som placering af bygninger og eventuelle vandboringer på din ejendom.
I forbindelse med regionens tilsynspligt efter råstoflovens § 31 kan der også indsamles data i form af fotos.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til en lang række modtagere. De vil på forespørgsel om
aktindsigt blive givet videre til f.eks. interesseorganisationer, advokater, ejendomsmæglere, kreditinstitutter
og andre interesserede med mindre særlige forhold gør sig gældende.
For lodsejere på hvis jord der foregår råstofindvinding vil regionen indsende data til Skat.
De indsamlede oplysninger indgår i regionens råstofdatabase samt regionens digital-journalsystem og kan
også videregives til andre myndigheder.

Opbevaring af dine personoplysninger
Region Nordjylland opbevarer de indsamlede oplysninger efter retningslinjerne i Arkivloven. Oplysningerne
indgår i dokumentationen for en administrativ afgørelse truffet efter råstofloven, og de skal derfor bevares
Du kan læse mere om sletning af oplysninger på Region Nordjyllands hjemmeside.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger
om dig.
Du kan læse mere om disse rettigheder på Region Nordjyllands hjemmeside:
http://www.rn.dk/om-region-nordjylland/dine-rettigheder-naar-regionen-behandler-oplysninger-om-dig
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

