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1 Indledning 
 
På baggrund af kommunalreformen og ændringen af råstofloven 
opdaterede Skov- og Naturstyrelsen i juni 2007 vejledningen: 
”Administration af råstofloven - en vejledning til regioner og 
kommuner”. Hensigten med vejledningen var at lette forståelsen af 
lovens bestemmelser og give et samlet overblik over procedurer mv. i 
forbindelse med behandling af ansøgninger om råstoftilladelser.  
 
DI har på kontaktmødet i 2009 mellem By- og Landskabsstyrelsen og 
DI’s råstofudvalg givet udtryk for, at branchen efter amternes 
nedlæggelse finder det vanskeligt at gennemskue, hvorledes 
ansøgninger om tilladelser til råstofindvinding behandles. Styrelsen 
har derfor udarbejdet dette hæfte: Overblik over råstofindvinding – 
hvor og hvordan søges tilladelse. Hæftet indeholder et resumé af den 
oprindelige vejledning, hvor der er fokuseret på det for ansøger 
vigtige, samt en oversigt over myndigheder på råstofområdet. 
Formålet med resuméet er at dække de spørgsmål, der kan opstå i 
ansøgningsprocessen, mens oversigten skal give overblik over 
myndighedernes opgavefordeling.  
 
Bagerst i hæftet er tre bilag udformet som ”spørgetræer”, som er tænkt 
som en hjælp til ansøger, som er i tvivl om, hvor der skal søges om 
hvad. 
 
I det første bilag, kan der spørges frem til, hvorvidt der skal søges om 
indvindingstilladelse. I det næste bilag, kan der spørges frem til, om 
der skal søges om yderligere tilladelser i forbindelse med, at der søges 
om indvindingstilladelse, og i det sidste bilag, kan der spørges frem til, 
hvor man kan klage.  
 
Resuméet har den samme kapitelinddeling som vejledningen, således 
at det er muligt via resuméet hurtigt at finde det relevante afsnit i 
vejledningen. Nogle afsnit i vejledningen er primært henvendt til 
kommunalbestyrelsen og er derfor ikke med i resuméet, og der kan 
derfor være spring i afsnitsnummereringen i resuméet. Hvis der ved 
læsning af Overblik over råstofindvinding opstår tvivlsspørgsmål, er 
det vejledningen, som er gældende. 
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Oversigt over myndigheder på råstofområdet 
 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Haraldsgade er ansvarlig for 
administrationen af råstofloven på havet. Information om, 
hvordan man søger om indvindingstilladelse på havet, kan 
findes på styrelsens hjemmeside.  
 
Regionsrådet har ansvar for at kortlægge og planlægge 
råstofressourcerne. Det betyder bl.a., at rådet er ansvarligt for at 
udfærdige regionale 12-årige råstofplaner, som revideres hvert 
fjerde år. I råstofplanerne udpeges de områder, hvor der må 
indvindes råstoffer – såkaldte råstofindvindingsområder – samt 
råstofinteresseområder, der sikrer senere forsyningsbehov. 
Tilladelse til indvinding uden for de udpegede 
råstofindvindingsområder gives kun i særlige tilfælde. 
 
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give råstoftilladelser 
og føre tilsyn med råstofindvinding på land. Der skelnes mellem 
tre typer indvinding: erhvervsmæssig indvinding, ikke-
erhvervsmæssig indvinding og prøvegravning. En beskrivelse af 
de tre typer indvinding kan findes i bilag 1 og kapitel 5, 6 og 7.  
 
Kommunalbestyrelsen tager stilling til ansøgninger om 
erhvervsmæssig indvinding og behandler anmeldelser om 
prøvegravning og ikke-erhvervsmæssig indvinding. Skemaer kan 
findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Udfyldte skemaer sendes 
til kommunalbestyrelsen.  
 
I hvor høj grad, der skal indhentes dispensationer udover selve 
indvindingstilladelsen, er afhængig af, om det er en 
prøvegravning, en ikke-erhvervsmæssig indvinding eller en 
erhvervsmæssig indvinding, man ønsker at foretage. 
 
I forbindelse med prøvegravning og ikke-erhvervsmæssig 
indvinding har anmelder selv ansvar for at indhente 
dispensation/tilladelse før gravningen anmeldes og påbegyndes, 
hvis området er reguleret af anden lovgivning. I tabel 1 nedenfor 
gennemgås de mest almindelige eksempler på tilfælde, hvor der 
skal ansøges om dispensation/tilladelse: 
 

Hvis der på arealet er: Skal der ansøges om 
dispensation/tilladelse ved: 

Beskyttede naturtyper som f.eks. en 
mose eller et overdrev. Kommunalbestyrelsen 

Fortidsminder som f.eks. en gravhøj 
eller et stendige. Kommunalbestyrelsen 

Fredskovpligtige arealer Naturstyrelsens enheder  

Tabel 1: Eksempler på tilfælde, hvor der skal indhentes dispensation 
eller tilladelse.  
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Ved erhvervsmæssig indvinding skal der ikke søges om særskilt 
dispensation, hvis arealerne er beskyttede af anden lovgivning. 
Her behandler kommunen ansøgningen om erhvervsmæssig 
indvinding og eventuelle dispensationer for anden lovgivning 
samtidig. Hvis man ansøger om erhvervsmæssig indvinding på 
et areal, hvor der er placeret en beskyttet naturtype, vil 
kommunen altså medtage hensynet til naturtypen i behandlingen 
af ansøgningen. 
 
For alle tre typer indvinding gælder, at der skal søges særskilt 
tilladelse til aktiviteter ud over selve indvindingen, hvis disse 
aktiviteter er dækket af anden lovgivning – også selvom 
aktiviteten er en forudsætning for at kunne indvinde. Ønskes 
f.eks. at omlægge et vandløb i forbindelse med indvindingen, 
skal kommunen ansøges om tilladelse til dette.  
 
Aktiviteter udover selve indvindingen vil oftest kun forekomme i 
forbindelse med erhvervsmæssig indvinding. I tabel 2 nedenfor 
oplistes de mest almindelige eksempler herpå: 
 

Hvis der i forbindelse med 
indvindingen ønskes: 

Skal der søges om 
tilladelse/dispensation ved: 

Etablering af forbindelse til 
offentlig vej 

Kommunalbestyrelsen, hvis den 
offentlige vej er en kommunevej, og 
Vejdirektoratet, hvis vejen er en 
hovedlandevej 

Benyttelse af en eksisterende 
overkørsel til ny færdsel  

Kommunalbestyrelsen, hvis den 
offentlige vej er en kommunevej, og 
Vejdirektoratet, hvis vejen er en 
hovedlandevej 

Ændring af vandløb Kommunalbestyrelsen 

Dræning Kommunalbestyrelsen 

Anlæggelse af en industriel 
produktion Kommunalbestyrelsen* 

 
* I sjældne tilfælde er det Miljøstyrelsen Odense, Århus eller Roskilde, 
som behandler ansøgningen. Du skal dog altid sende ansøgning om 
anlæggelse af en industriel produktion til kommunalbestyrelsen. 
Kommunalbestyrelsen har så ansvaret for at videresende ansøgningen, 
når det er påkrævet. 
 

Tabel 2: Eksempler på tilfælde, hvor der ved indvinding skal søges om 
yderligere tilladelser. Se også bilag 2 i dette hæfte for yderligere 
afklaring. 
 
Hvis du kommer i tvivl om, hvad der skal søges om tilladelse til 
eller anmeldes, kan du altid kontakte teknik- og miljøafdelingen i 
din kommune for vejledning. 
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2 Lovens formål 
2.1 Generelt 
Formålsbestemmelsen i loven afstikker rammerne for de hensyn, som 
lovligt kan og skal varetages ved administration af loven. Der er tale 
om hensyn til natur og landskab, miljøbeskyttelse mv., herunder at 
råstofudnyttelse skal ske som led i en bæredygtig udvikling. 

2.2 Samfundsmæssige hensyn ved råstofudnyttelsen 
De samfundsmæssige hensyn, der skal indgå i afvejningen, er 
udtømmende opregnet i loven. Råstofmyndighederne kan således ikke 
lade hensyn, der ikke fremgår af bestemmelsen, indgå ved behandling 
af en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding. 
 

3 Lovens område 
Kap. 3 gennemgår lovens område, herunder hvilke forekomster, der er 
omfattet af råstofloven, og hvilke der er omfattet af undergrundsloven.  

3.1 Hvilke forekomster er omfattet af råstofloven 
I praksis omfatter råstofloven de råstoffer, der indvindes fra åbne brud 
i jordoverfladen og fra havbunden. De mest almindelige råstoffer er 
sand, grus, sten, granit, kalk og kridt, ler, moler samt tørv. Hertil 
kommer en række råstoffer, der indvindes i mindre mængder, som 
flint, klæg, mergel, myremalm og sandsten.  

3.2 Undergrundsloven 
Lov om anvendelse af Danmarks undergrund gælder for de råstoffer, 
der ikke var underkastet privatøkonomisk udnyttelse før 1932, dvs. 
bl.a. olie, naturgas og salt samt jordvarme (geotermisk energi). 
Råstofloven gælder ikke for de råstoffer, der er omfattet af 
undergrundsloven. 
 

4 Planlægning af råstofindvindingen 
Kap. 4 beskriver den regionale råstofplanlægning. 

4.1 Den regionale råstofplan 
Regionsrådet varetager kortlægning af råstofforekomsterne og 
planlægning af råstofindvindingen på land. Regionsrådets kortlægning 
og planlægning udmøntes i en råstofplan for en 12-årig periode. 

4.2 Kommuneplanlægning 
Kommunalbestyrelsen er bundet af råstofplanen. Det betyder, at 
kommuneplanen ikke må stride mod en råstofplan udarbejdet af 
regionsrådet. 
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5 Ikke-erhvervsmæssig indvinding 
Kap. 5 handler om den ikke-erhvervsmæssig indvinding, der kan 
gennemføres uden tilladelse efter råstofloven, men som kan forudsætte 
en anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Kapitlet omhandler også 
forholdet til anden lovgivning. Der gives tillige en særlig gennemgang 
af spørgsmålet om den ikke-erhvervsmæssige indvinding på 
strandarealer og de særlige regler herfor.   

5.1 Generelt 
Der er tale om erhvervsmæssig indvinding, når råstofferne udnyttes til 
industriel anvendelse eller med henblik på brug eller videresalg til 
brug for bygge- eller anlægssektoren og lignende. 
Ikke-erhvervsmæssig indvinding er indvinding til private formål - i 
modsætning til erhvervsmæssig eller offentlig indvinding.  
Det bemærkes dog, at hvis man ønsker at indvinde på arealer, der er 
generelt beskyttede efter anden lovgivning, så er det kun lovligt, hvis 
der meddeles dispensation eller tilladelse hertil efter denne anden 
lovgivning. 

5.2 Anmeldelse ved indvinding over 200 m3  
Såfremt den ikke-erhvervsmæssige indvinding på en ejendom vil 
overstige 200 m³ årligt, skal der inden indvindingens påbegyndelse ske 
anmeldelse til den pågældende kommunalbestyrelse. Anmeldelsen 
skal indgives på et særligt skema, der ligger på Naturstyrelsens 
hjemmeside. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, der fremgår 
af skemaet, og det skal være underskrevet af ejendommens ejer. 
Indvindingen kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen er 
indgivet til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan i 4 uger 
efter modtagelsen af anmeldelsen stille særlige vilkår for 
indvindingen.  
Indvinder har pligt til at efterbehandle, hvis indvindingen er på mere 
end 200 m3 årligt. 
Kommunalbestyrelsens afgørelser om vilkår efter råstofloven for ikke-
erhvervsmæssige indvindinger samt vilkår for og forbud mod ikke-
erhvervsmæssige indvindinger på strandbredder kan ikke påklages til 
anden administrativ myndighed. 

5.3 Særligt om indvinding på strandbredder mv. 
Såfremt en ikke-erhvervsmæssig indvinding skal foregå på 
strandbredder og andre kyststrækninger, har kommunalbestyrelsen 
mulighed for - også efter 4 ugers fristen - ikke blot at fastsætte vilkår, 
men også at nedlægge forbud mod den ikke-erhvervsmæssige 
indvinding. 
 

6 Prøvegravninger 
Kap. 6 handler om prøvegravning. Prøvegravning på mere end 200 m³ 
skal anmeldes til kommunalbestyrelsen, inden prøvegravningen 
påbegyndes.  
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6.1 Generelt 
Ved opgørelsen af prøvegravningsmængde skal der tages hensyn til 
den samlede opgravningsmængde, inkl. overjord på det pågældende 
areal. 
Gravningen kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen er 
indgivet til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan i 4 uger 
efter modtagelsen af anmeldelsen stille særlige vilkår for 
indvindingen.  
Entreprenøren har pligt til at gennemføre efterbehandling af det areal, 
der er berørt af prøvegravningen, hvis arealet overstiger 200 m³. 
 

7 Erhvervsmæssig indvinding 
Kap. 7 behandler begrebet erhvervsmæssig råstofindvinding, herunder 
hvilke forarbejdnings- og industrianlæg, der også er omfattet af en 
tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding. Endvidere drages 
grænsen til overskudsmaterialer fra anlægsarbejde. 

7.1 Indvinding generelt 
Kommunalbestyrelsen er myndighed for tilladelser til 
råstofindvinding på land. 
Kravet om tilladelse er ikke kun knyttet til selve gravningen og 
indvindingen af råstoffer, men også til opstillingen af anlæg og 
forarbejdningen af råstoffer i råstofgraven eller i tæt forbindelse med 
råstofgraven, f.eks. på et tilgrænsende areal. 
En videregående industriel råstofforbrugende produktion er også 
omfattet af kravet om tilladelse efter råstofloven, såfremt den foregår 
på arealer i råstofgraven, medmindre det pågældende 
produktionsanlæg skal godkendes som listevirksomhed efter 
miljøbeskyttelsesloven. 
De vilkår om miljøforhold m.m., der stilles i tilladelsen, omfatter både 
selve indvindingen og virksomhedens drift i råstofgraven.  

7.2 Vilkår efter råstofloven for forarbejdnings- og 
industrianlæg i råstofgrave 
Etablering af råstofforarbejdende anlæg, såsom grusværker, 
stenknuserier og mørtelværker, er også omfattet af 
kommunalbestyrelsens kompetence, såfremt de placeres på 
indvindingsstedet. Det samme gælder cementstøberier, betonstøberier 
og betonblanderier med en årlig produktion på under 20.000 tons. 
Endvidere gælder det for teglværker, molerværker m.fl., hvis de er 
under en vis produktionskapacitet. 

7.3 Råstofindvinding eller gravearbejde 
Begrebet erhvervsmæssig indvinding er ikke fuldstændigt defineret i 
råstofloven, og den nærmere afgrænsning heraf må i tvivlstilfælde 
afgøres konkret af kommunalbestyrelsen. 
Ved vurderingen af spørgsmålet må der bl.a. lægges vægt på, om 
formålet med indvindingen er at udnytte råstofferne erhvervsmæssigt, 
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det vil sige til industriel anvendelse, eller med henblik på videresalg til 
bygge- eller anlægssektoren o.l., eller om råstofferne opgraves som led 
i et bygge- eller anlægsarbejde. 
Gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder så som større 
byggerier, vejanlæg eller havneanlæg, vil ofte medføre, at der 
fremkommer store mængder ”overskudsjord”. Denne overskudsjord 
vil foruden overfladejorden (muld) kunne være blandede 
morænematerialer (råjord) eller geologisk mere rene forekomster som 
sand, grus og sten. Hvis det er nødvendigt, at råjorden fjernes som led 
i projektets gennemførelse, og overskudsmaterialerne anvendes 
andetsteds inden for det pågældende bygge- og anlægsarbejde, er 
materialerne ikke omfattet af råstofloven.  
  

8 Kommunalbestyrelsens 
administrationsgrundlag 
Kap. 8 behandler grundlaget for kommunalbestyrelsens 
sagsbehandling af en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig 
råstofindvinding, dvs. forholdet til den regionale råstofplan, forslag til 
natur- og vandplaner, samt de samfundsmæssige hensyn.  
Kapitlet retter sig udelukkende mod den kommunale sagsbehandling, 
og er derfor ikke fundet relevant at medtage her. 
 

9 Kommunalbestyrelsens sagsbehandling 
Kap. 9 gennemgår kommunernes sagsbehandling, herunder en 
vurdering af ansøgningens indhold og reglerne om vurdering af 
behovet for og gennemførelse af en eventuel VVM-procedure. 
Endvidere behandles indholdet af kommunernes samordningspligt i 
forhold til en række lovbestemmelser. Endelig nævnes en række 
lovregler, der kan være af betydning for men ikke direkte angår selve 
råstofindvindingen. 

9.1 Ansøgning indgives på særligt skema 
Ansøgningsskemaet ligger på Naturstyrelsens hjemmeside.  
Skemaets punkter skal udfyldes i det omfang, det er relevant for den 
pågældende sag. 
Skemaet skal være underskrevet af ejeren, også hvor en indvinder er 
ansøger. Dette gælder også i de situationer, hvor der er tale om 
forlængelse af en eksisterende tilladelse eller en godkendt anmeldelse. 
Ansøgningen skal vedlægges oversigtskort i måleforholdet 1:25.000 
med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser, kort 
over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 
eller lignende med angivelse af adgangsveje, anlæg mv. og en 
tingbogsattest, der dokumenterer ejerforholdet og de rettigheder, 
andre har over ejendommen. 
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9.2 Gennemgang og vurdering af behov for en eventuel 
VVM-procedure 
Før der gives tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding, skal 
kommunen tage stilling til, om det ansøgte må antages at kunne 
påvirke miljøet væsentligt. Hvis dette er tilfældet, kan tilladelsen til 
råstofindvinding kun meddeles på grundlag af en gennemført 
miljøvurdering (VVM) og endeligt vedtagne 
kommuneplanretningslinjer, der skal være udarbejdet på grundlag af 
reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Ansøger tilvejebringer efter 
anmodning de nødvendige oplysninger og foretager de nødvendige 
undersøgelser. Ansøger afholder eventuelle udgifter i denne 
forbindelse. 
Det fremgår af VVM-bekendtgørelsen, at der ved nyanlæg og ved 
væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med 
nyanlæg, altid skal gennemføres en VVM-procedure for følgende 
anlæg: 

• indvinding fra åbne brud, hvor arealet er over 25 hektar, eller 
tørvegravning på et areal over 150 hektar 

• indvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode 
på over 10 år, med undtagelse af indvinding af almindeligt 
forekommende sand-, grus- og stenforekomster inden for de i 
en endeligt vedtaget råstofplan udpegede graveområdet.  

Også råstofindvinding på mindre arealer eller i kortere tidsrum kan på 
baggrund af en konkret vurdering være VVM-pligtige.  

9.3 Kommunalbestyrelsens “samordningspligt” 
Kommunen har ifølge råstofloven samordningspligt, hvilket betyder, 
at en ansøgning efter råstofloven også gælder som ansøgning efter 
andre love, når der ifølge disse love kræves tilladelse til selve den 
påtænkte indvinding. Ansøgninger til råstofindvinding indsendes til 
kommunalbestyrelsen, som så har ansvaret for at forelægge sagen for 
andre myndigheder. Kommunens samordningspligt dækker f.eks. 
museumsloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, planloven, 
naturbeskyttelsesloven m.m. men altså kun for så vidt, at det gælder 
selve indvindingen. Se afsnit 9.9 om afgrænsning af forhold, der ikke 
angår selve råstofindvindingen. 

9.9 Ansøgning vedrører aktiviteter, der ikke direkte angår 
selve råstofindvindingen 
Ansøgning efter råstofloven gælder ikke som ansøgning til tilladelser, 
som ikke direkte angår selve indvindingen, selv om sådanne tilladelser 
kan være en forudsætning for indvindingsvirksomhedens etablering, 
f.eks. opførelse af bygninger, erhvervelse af arealer eller omlægning af 
vandløb. Det samme gælder anlæg, der skal have godkendelse efter 
miljøbeskyttelseslovens kap 5. 
Der kan bl.a. skulle søges om særskilt tilladelse til/efter:  

• Adgangsforhold til offentlige veje 
• Adgangsforhold til private fællesveje 
• Miljøbeskyttelsesloven 
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• Planloven 
• Byggelov og bygningsreglement 
• Skovloven 
• Naturbeskyttelsesloven 
• Landbrugsloven 
• Udstykningsloven 
• Jordfordelingsloven, lovgivning vedrørende ejendomme med 

statslån og/eller jordrente 
• Vandløbsloven 
• Ejendomme med statslån 

 
Spørgetræerne i bilag 2 kan hjælpe til at få overblik over, hvorvidt alle 
aktiviteter i forbindelse med indvindingen er dækket af kommunens 
samordningspligt. 
 

10 Tilladelsens indhold 
Kap. 10 omhandler indholdet af en tilladelse til erhvervsmæssig 
råstofindvinding, herunder at den også skal angive de andre 
lovbestemmelser, der ligger til grund for tilladelsen. Endvidere 
gennemgås de vilkår, der medtages i en tilladelse. Ansøger skal være 
opmærksom på, at vilkår kan være bestemmende for arealets senere 
anvendelse.  

10.6 Tinglysning af vilkår 
Kommunalbestyrelsen skal drage omsorg for, at vilkår om 
efterbehandling tinglyses på ejendommen. Ejeren skal bekoste 
tinglysningen.  

10.7 Øvrige oplysninger i tilladelsen 
Såfremt der ikke i forbindelse med tilladelsen til råstofindvinding er 
meddelt dispensation fra jordforureningsloven til modtagelse af jord, 
skal virksomheden være opmærksom på, at modtagelse af jord 
forudsætter en særlig dispensation fra regionsrådet. 
 

11 Klageregler 
11.1 Hvilke afgørelser er undergivet klage 
Udgangspunktet er, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven 
eller efter de regler, der fastsættes i medfør af loven, kan påklages. Det 
vil sige kommunalbestyrelsens afgørelser om afslag, tilladelser og 
vilkår for tilladelser mv. samt kommunalbestyrelsens 
ekspropriationsbeslutninger.  
Der er dog en række af kommunens afgørelser, der ikke kan påklages. 
Det drejer sig bl.a. om afgørelser truffet i forbindelse med, at 
kommunen har fungeret som tilsynsmyndighed og vilkår givet i 
forbindelse med ikke-erhvervsmæssig indvinding.  
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Der kan indenfor 6 måneder efter afgørelsen anlægges civilt søgsmål. 
 

11.2 Kredsen af klageberettigede 
Følgende personer, organisationer og lignende er klageberettigede: 

• Ansøger 
• Offentlige myndigheder 
• En berørt nationalparkfond 
• Lokale foreninger og organisationer der har en væsentlig 

interesse i afgørelsen 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis 

hovedformål er beskyttelse af natur, miljø eller rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

• Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. 
 
Klage over kommunalbestyrelsens afgørelse skal indgives skriftligt til 
kommunalbestyrelsen, som videresender den til Natur- og 
Miljøklagenævnet.  
Klagefristen er på fire uger beregnet fra tidsrummet, hvor afgørelsen er 
meddelt eller offentliggjort. 
Tilladelsen må efter råstoflovens ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede 
afgørelse, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

11.3 Klagegebyr 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af 
klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder.  
Gebyret tilbagebetales, hvis:  

• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 
ophæves,  

• klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
• klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er en forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af 
den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
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12 Ekspropriation 
Kap. 12 gennemgår kort reglerne omkring ekspropriation efter 
råstofloven, der - så vidt det er Naturstyrelsen bekendt - endnu ikke 
har været bragt i anvendelse. 
 

13 Tilsyn, lovliggørelse og tvangsmæssig 
efterbehandling m.m. 
Kap. 13 omhandler kommunalbestyrelsens tilsynsarbejde, herunder 
lovens adgangsbestemmelser.  

13.1 Tilsynspligtens indhold og omfang 
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med såvel den erhvervsmæssige 
som den ikke-erhvervsmæssige råstofindvinding på land. 
Kommunalbestyrelsen påser, at råstofloven og de regler, der er fastsat 
med hjemmel i råstofloven, overholdes, at påbud eller forbud 
efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes. I de tilfælde, 
hvor der med hjemmel i jordforureningsloven er meddelt dispensation 
fra forbuddet mod deponering af ren jord i råstofgrave og tidligere 
råstofgrave, har regionen tilsynsforpligtigelsen hermed. Tilsynet med 
råstofgraven og kontrol af jordstrømme ligger hos 
kommunalbestyrelsen. 
Loven fastlægger ikke omfanget af tilsynspligten nærmere.  

13.2 Adgangsbestemmelser 
Kommunalbestyrelsen har adgang til offentlige og private ejendomme 
for at udøve de beføjelser, der er tillagt den efter loven. 
Kommunalbestyrelsen kan således besigtige en ejendom både som led 
i behandlingen af en ansøgning om indvindingstilladelse og som led i 
tilsynsbeføjelsen. Hvis adgang ikke kan opnås på anden måde, kan 
politiet yde bistand. 
 

14 Afslutning af indvinding 
Kap. 14 omhandler, hvordan der ved afslutning af råstofindvinding 
ikke blot skal efterbehandles og ryddes op på indvindingsarealet, men 
også ske en formel afslutning af sagen. Kommunalbestyrelsen har 
endvidere i et vist omfang en fortsat tilsynsforpligtelse. 

14.1 Godkendelse af efterbehandling 
Den udførte efterbehandling skal godkendes af kommunalbestyrelsen.  

14.2 Sikkerhedsstillelse 
Ved godkendelsen af efterbehandlingen skal den stillede sikkerhed 
samtidig frigives, ved at garantidokumentet returneres til 
pengeinstitut eller forsikringsselskab. 
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14.3 Aflysning af deklaration 
Ved godkendelsen af efterbehandlingen skal den tinglyste deklaration 
med de fastsatte efterbehandlingsvilkår aflyses. 
Normalt skal deklarationen aflyses i sin helhed, men hvis der er fastsat 
vilkår, der rækker ud over den fysiske afslutning af efterbehandlingen, 
skal disse naturligvis bibeholdes.  
 
Det kan dreje sig om vilkår som: 

• Forbud mod spredning af gødning samt anvendelse af pesticider. 
• Pligt til senere gennemgravning af skel, såfremt der meddeles 

tilladelse til råstofindvinding på naboejendomme. 
• Bestemmelser om vedligeholdelse af et geologisk profil. 

Derimod er det ikke nødvendigt at fastholde 
deklarationsbestemmelser med forbud mod modtagelse af fyldjord 
udefra, fordi dette forbud er fastsat ved lov. 

14.4 Fortsat tilsynsforpligtelse 
Kommunalbestyrelsen har ikke efter råstofloven en særlig 
tilsynsforpligtelse med udgravede og efterbehandlede råstofarealer 
bortset fra, hvad der måtte fremgå af fastholdte 
deklarationsbestemmelser. 
 

15 Indberetninger om indvinding 
Kap. 15 gennemgår kommunalbestyrelsens arbejdsopgaver i 
forbindelse med råstofstatistik og råstofindvindernes indberetninger 
om råstofindvinding. 

15.1 Generelt  
Ved bekendtgørelse nr. 1357 af 11. december 2006 om ansøgning og 
indberetning om råstofindvinding på landjorden og om 
kommunalbestyrelsens kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte 
rettigheder, er der fastsat regler om, at råstofindvindere skal afgive 
oplysninger om indvindingen, herunder om beliggenhed, art og 
mængde samt anvendelse af de indvundne råstoffer en gang årligt. 
Råstofindvinderen modtager et indberetningsskema af kommunen. 
Skemaet skal indsendes til Danmarks Statistik. 
 

16 Anmeldte rettigheder 
Kap. 16 omhandler grundlaget for de anmeldte rettigheder efter 1972-
loven og ændringen af loven i 2002, der gav indehavere af anmeldte 
rettigheder til kalk, kridt, ler, tørv etc. mulighed for at få forlænget 
retten i yderligere 25 år. For yderligere information om anmeldte 
rettigheder henvises til ”Administration af råstofloven – En vejledning 
til regioner og kommuner”.  
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Bilag 1 – Skal der søges om tilladelse til 
indvinding? 
 
 
Skemaet på modstående side kan bruges til at afklare, hvorvidt der 
skal søges tilladelse til indvinding, og hvilken type tilladelse, der skal 
ansøges om.  
 
Se evt. kapitel 5, 6 og 7 her i hæftet om samme emne.  
 
Skemaet startes ved at besvare spørgsmålet i øverste venstre hjørne og 
så følge pilene rundt. De hvide kasser er spørgsmål, mens de grønne 
kasser er afslutninger. 
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Bilag 2 – Skal der søges om yderligere 
tilladelser? 
 
 
Der følger nu syv spørgetræer, som drejer sig om de mest almindelige 
aktiviteter, som indvinder selv er ansvarlig for at søge om tilladelse til. 
Det vil sige, at disse aktiviteter ikke er så tæt knyttet til selve 
råstofindvindingen, at de er omfattet af kommunens samordningspligt 
(se evt. mere i kapitel 9.3 i dette hæfte).  
 
De fleste af disse aktiviteter vil kun være relevante i forbindelse med 
erhvervsmæssig indvinding, da de forudsætter en indvinding af en vis 
størrelse. Der skal gøres opmærksom på, at spørgetræerne ikke er 
udtømmende, men kun omhandler de mest almindelige aktiviteter. 
 
Spørgetræ 1 – 4 handler om anvendelsen af veje. Involverer dit projekt 
ikke anlæggelse af nye veje eller anvendelse af eksisterende vej til 
andre aktiviteter end den var anlagt for, kan du springe de fire første 
spørgetræer over og gå direkte til spørgetræ 5. Der skal gøres 
opmærksom på, at spørgetræerne 1 – 4 primært handler om brugen af 
offentlige veje og private fællesveje, da anvendelsen af private veje er 
et privatretsligt spørgsmål. 
 
Hvert spørgetræ indledes med et udsagn, f.eks., at projektet 
involverer, at der anlægges nye adgange til en vej. Passer udsagnet, 
følges pilene videre i spørgetræet. Passer udsagnet ikke, springes 
videre til næste spørgetræ. Nås et felt, hvor der står, at der ikke skal 
indhentes tilladelse, så betyder det ikke, at der kan ses bort fra de 
øvrige spørgetræer i bilaget, men blot, at der i forbindelse med den 
problemstilling, som spørgetræet drejer sig om, ikke skal søges 
tilladelse. 
 
 
 
 



  21 

 
 
 
 
 
 
 
Spørgetræ 1  

 

 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
Spørgetræ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  23 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgetræ 3 
 

 



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
Spørgetræ 4 
 

 
 
 
 
 
 



  25 

 
 
 
 
 
 
 
Spørgetræ 5 
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Spørgetræ 7 
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Bilag 3 – Kan der klages over en afgørelse? 
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