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GRAVERI: Randi 
Mondorf (V) fore-
slår, at Danmark 
importerer råstoffer 
til store byggerier. 
 
Af Jesper Sabroe og  
Hanne Guldberg Mikkelsen

Hospitaler, City-ring, metro 
og boliger. Tidens byggerier 

kræver store mængder rå-
stoffer, som traditionelt hen-
tes i Danmarks egen under-
grund. Naturen er presset 
- det samme er kommuner, 
når regionerne udpeger gra-
veområder til grusgrave. 

Regionsrådsmedlem Ran-
di Mondorf (V) foreslår nu, 
at man begynder at tænke 
alternativt i forhold til at 
skaffe grus, ler og sten til de 
mange projekter, som især 

er i hovedstaden. 
- Der er opbakning i Ven-

stres gruppe til at importere 
råstoffer udefra, siger Randi 
Mondorf. 

Randi Mondorf besøgte 
tirsdag sammen med Mar-
tin Geertsen (MF, V) områ-
det ved Tegners Museum og 
Statuepark. Dette område 
er i Råstofplan 2016 udpeget 
som interesseområde.

Regionerne er forpligtede 

til udlægning af interesse-
områder for råstofgravning 
for at sikre forsyning, men 
dét, mener Randi Mondorf, 
er en forældet tankegang. 
Ifølge politikeren er der en 
vis automatik i, at man i dag 
udpeger råstofområder og 
dermed skaber usikkerhed 
for en masse borgere. 

- I stedet bør man måske 
sadle om og tænke genan-
vendelse og import af råstof-

fer fra for eksempel Balti-
kum, siger hun.

Regionsrådet besluttede 
tirsdag aften at udarbejde 
en ny og revideret råstof-
plan for Region Hovedsta-
den, som skal vedtages i lø-
bet af de næste to år.
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V: Råstoffer kan  
blive impoteret fra Baltikum

Fem års planlægning er ved 
at være slut, og Fredensborg 
Kommune er ved at lægge 
sidste hånd på de planer, der 
skal skabe et bedre samspil 
mellem Fredensborg Slot og 
byens mere folkelige liv.

Hvis projektet bliver ved-
taget, skal der laves en helt 
ny forplads til slottet, men 
ikke alle byens borgere er 
glade forud for et borgermø-
de torsdag aften.
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På vej 
mod en ny 
slotsby
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Tillidskvinde: 
Medarbejdere 
kan ikke  
presses mere
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Flere skud  
affyret mod to 
unge mænd
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22-årig over- 
faldet med økse
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På jagt  
efter geniet  
fra Nellerød
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Rivegilde  
om Furesøs 
budgetter
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Fem unge  
løsladt i  
voldtægtssag
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