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Naturbeskyttelse 

J. nr. 700-00007 

Ref. LISEW 

Den 4. oktober 2017 

 

Til de ikke-ministerielle høringsparter på vedlagte høringsliste   

   

  

 

Høring - udkast til bekendtgørelse om indvinding af råstoffer fra 
landjorden. 
 
 

Udkast til bekendtgørelse om indvinding af råstoffer fra landjorden sendes hermed 

i høring. 

 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til mst@mst.dk med kopi til lisew@mst.dk  

 

senest d. 1. november 2017. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse. 

 

Foreslåede ændringer 

 

Samordningspligten 

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen vedrører den såkaldte 

"samordningspligt".  

 

Regionerne overtog i 2014 kompetencen til at give tilladelse til råstofindvinding på 

land fra kommunerne. Dette har medført et behov for at revidere den eksisterende 

vejledning på området og særlig klargøre forholdene vedrørende 

samordningspligten efter råstoflovens § 8. Ifølge § 8 gælder en ansøgning om 

tilladelse til råstofindvinding også som ansøgning om andre tilladelser, der er 

nødvendige for selve råstofindvindingen. Det kan f.eks. være tilladelse til at 

indvinde under grundvandsspejl eller dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 

Kommunerne er tilladelsesmyndighed for mange af disse afgørelser, men det kan 

også være tilladelser, som gives af statslige myndigheder, f.eks. Kystdirektoratet og 

Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

Miljøstyrelsen har i 2016 nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra regioner, 

kommuner og råstofbranchen, der skal bidrage til arbejdet med at revidere 

vejledningen på området. Der er enighed i arbejdsgruppen om, at der er behov for 

at ændre de eksisterende regler i administrationscirkulæret (cirkulære nr. 9418 af 

23. juni 2014 om regionsrådenes behandling af ansøgninger om tilladelse til 
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erhvervsmæssig råstofindvinding og af anmeldelser om ikke-erhvervsmæssig 

råstofindvinding), som fastsætter regler om samordningspligten m.v. og 

sammenskrive dem med reglerne i ansøgningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse 

nr. 788 af 23. juni 2014 om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på 

landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte 

rettigheder). 

 

Arbejdsgruppen finder, at det er mest hensigtsmæssigt, at de afgørelser, som er 

omfattet af samordningspligten, meddeles og offentliggøres samlet af regionsrådet, 

og ikke af de enkelte myndigheder, der træffer afgørelserne, således at det er klart, 

hvornår indvindingen har fået de nødvendige tilladelser, og således at klagefrister 

m.v. begynder at løbe samtidig. 

 

Forslaget om ændret procedure for meddelelse og offentliggørelse af afgørelser fra 

andre myndigheder under samordningspligten, ændrer ikke på, at de øvrige 

afgørelser omfattet af samordningspligten træffes af de myndigheder, der har 

kompetencen hertil efter anden lovgivning end råstofloven. Det er også disse 

myndigheder, der fortsat skal sikre, at de forvaltningsretlige regler overholdes i 

forbindelse med, at afgørelserne træffes, herunder at der foretages partshøring i 

nødvendigt omfang, og at afgørelsen udformes korrekt, herunder med korrekt 

klagevejledning. 

 

Høring af andre myndigheder 

Af andre ændringer indeholder bekendtgørelsen en opdatering af reglerne for 

regionernes høring af andre myndigheder uden for samordningspligten, herunder 

er reglerne om høring af Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, justeret, og der er indsat 

et krav om høring af kommunerne, som ikke kom med i administrationscirkulæret 

ved revisionen i 2014, da regionerne overtog tilladelsesbeføjelsen fra 

kommunerne. 

 

Vilkår vedrørende anmeldte rettigheder 

Den nuværende regel i ansøgningsbekendtgørelsens § 4, hvorefter regionsrådet 

bemyndiges til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder efter § 5, stk. 3, i den 

første råstoflov fra 1972, foreslås ophævet, da § 5, stk. 3, ikke længere er gældende, 

jf. råstoflovens § 48, stk. 2. 

 

Andre ændringer 

Der er i straffebestemmelsen indsat mulighed for strafskærpelse i visse tilfælde for 

at sikre overensstemmelse med lovens straffebestemmelse. 

 

Der er desuden foretaget enkelte justeringer, præciseringer og fejlrettelser i 

ansøgningskravene og kravene til indberetning, som findes i den gældende 

ansøgningsbekendtgørelse.  

 

Konsekvenser 

Udkastet vil medføre en mere hensigtsmæssig og gennemskuelig sagsgang for både 

myndigheder, ansøgere og andre interessenter, men vurderes derudover ikke at 

have nogen økonomiske eller administrative konsekvenser af betydning for 

myndigheder, virksomheder eller borgere. 
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I øvrigt vil retningslinjer om sagsbehandlingen fremgå af den reviderede 

vejledning, som forventes udsendt i 2018. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lise Wesenberg Jensen 

72 54 48 31 

lisew@mst.dk 

 


