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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Afgørelsen er den 10. januar 2017 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Danske Råstoffer som mandatar for en råstofinvinder (klager).
Klager er repræsenteret ved advokat.
Klager har navnlig anført, at
-

-

klagen er af principiel karakter for råstofbranchen generelt, idet
råstofplanens retningslinjer nr. 12, 13 og 14 om blandt andet rækkefølgeplanlægning ikke kan fastsættes med hjemmel i råstoflovens § 5 a, stk. 2,
retningslinjerne udgør en uhensigtsmæssig sammenblanding af
regionens kompetence som planlægningsmyndighed og tilladelsesmyndighed, hvilket der ikke er hjemmel til i råstoflovens § 5 a,
retningslinjerne er udtryk for usaglige hensyn,
retningslinjerne sætter skøn under regel, idet afgørelsen om gravetilladelse foregribes,
formuleringen af retningslinjerne er for vag og upræcis til at være
håndterbar,
retningslinjerne overholder ikke de almindelige forvaltningsretlige
principper om klarhed og bestemthed, og
retningslinjerne er vedtaget i strid med undersøgelsesprincippet
(officialmaksimen).

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3.
2. Sagens oplysninger
2.1 Sagens forhistorie
Ved annoncering i perioden fra den 12. januar til den 23. marts 2015 indkaldte Region Sjælland ideer, forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet i forbindelse med revisionen af råstofplan 2012. Annonceringen
skete på regionens hjemmeside, ligesom regionen foretog en høring af
berørte myndigheder.
I efteråret 2015 blev ejerne af cirka 700 ejendomme partshørt om revisionen af Råstofplan 2012 og forslag til nye graveområder i forslag til Råstofplan 2016.
På baggrund af indkomne idéer, forslag og høringssvar, de efterfølgende
drøftelser med forskellige myndigheder, herunder de berørte kommuner,
samt under hensyntagen til dels den udførte miljøvurdering af samtlige
nye råstofgraveområder, dels de i råstoflovens § 3 foreskrevne afvejninger, besluttede Region Sjælland den 4. juni 2015, at råstofplanen skulle
revideres. Regionen udarbejdede herefter ”Forslag til Råstofplan 2016”
med tilhørende miljørapport.
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Forslag til Råstofplan 2016 og den tilknyttede miljørapport blev sendt i
offentlig høring i perioden fra den 9. maj til den 4. juli 2016. Annonceringen skete på Region Sjællands hjemmeside. I forbindelse med høringen arrangerede regionen endvidere to borgermøder hhv. den 31. maj
2016 og den 7. juni 2016.
Efter afslutningen af den offentlige høring udarbejdede regionens forvaltning - på baggrund af indkomne indsigelser, bemærkninger mv. - den
endelige plan ”Råstofplan 2016” med tilhørende miljørapport.
2.2 Den påklagede afgørelse
Region Sjælland har den 8. december 2016 vedtaget Råstofplan 2016 for
Region Sjælland. Vedtagelsen af råstofplanen er den 13. december 2016
blevet offentlig bekendtgjort på regionens hjemmeside samt i regionale
og lokale aviser i uge 50 og 51 i 2016.
I råstofplanen har Region Sjælland udpeget 26 lokale graveområder og
tre regionale graveområder med 17 delgraveområder, i alt 43 graveområder for sand, grus og sten. Derudover er én råstofgrav beliggende uden
for råstofplanens graveområder. Rådstofindvinding skal som udgangspunkt ske i de udlagte graveområder, hvilket fremgår af råstofplanens
retningslinje nr. 1:
”Graveområder fastlægger arealer, hvor råstofindvinding kan foregå, se
dog retningslinje 2.
Graveområderne kan ikke udlægges til andre formål, der forhindrer eller
vanskeliggør råstofindvinding.”

Af Region Sjællands redegørelse til retningslinje nr. 1 fremgår blandt
andet:
”Hensigten med at udlægge graveområder er dels at fastlægge over for
borgere og indvindere, hvor råstofindvinding i hovedsagen vil kunne forventes, og dels sikre, at graveområder som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding. I
graveområderne er der sædvanligvis en veldokumenteret forekomst af råstoffer, og normalt vil det kun være muligt at få tilladelse til råstofindvinding på arealer udlagt som graveområde. I visse tilfælde kan der undtagelsesvis gives tilladelse til råstofindvinding uden for graveområder, se
retningslinje 2.
I forbindelse med udlægning af graveområder er der gennem en miljøvurdering foretaget en overordnet afvejning i forhold til øvrige interesser,
f.eks. natur, landskab, grundvand, naboer m.m. Det medfører, at regionen
som hovedregel vil meddele gravetilladelse til råstofindvinding i et graveområde. Selvom råstofindvinding prioriteres over andre interesser i et
graveområde, skal der dog altid tages hensyn til konkrete forhold som
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f.eks. fortidsminder og beskyttede naturtyper. Der kan således være forhold der betyder, at der ikke kan meddeles indvindingstilladelse inden for
dele af et graveområde.
Der bliver kun indvundet råstoffer i graveområderne, hvis ejeren af et
areal i et graveområde er interesseret.
I et udlagt graveområde må der ikke ske en ændring af arealanvendelsen i
form af byggeri og anlægsarbejder m.v., der kan forhindre en udnyttelse
af råstofferne. Regionen kan tillade, at graveområdet overgår til anden
anvendelse, hvis det dokumenteres, at råstofforekomsten er udnyttet eller
er erhvervsmæssig uinteressant.”

Af råstofplanens retningslinje nr. 2 fremgår:
”Der kan kun undtagelsesvis meddeles indvindingstilladelse uden for graveområder, og kun hvis væsentlige samfundsinteresser eller særlige forhold taler for det.”

Dette har Region Sjælland uddybet i redegørelsen for retningslinje nr. 2,
hvoraf det fremgår:
”Uden for graveområde vil det kun undtagelsesvis være muligt at opnå en
gravetilladelse, og kun i situationer, hvor væsentlige samfundsinteresser
eller særlige forhold taler for en tilladelse.
Væsentlige samfundsinteresser eller særlige forhold kan være:
ved indvinding af et særligt og efterspurgt råstof
ved kortvarig indvinding til større anlægsprojekter
hvis der søges om mindre udvidelse af en eksisterende gravning
Særlige forhold kan være indvinding af et specielt eller sjældent forekommende råstof. Det kan også være ved større anlægsprojekter, hvor
transporten f.eks. kan minimeres, hvis der findes råstoffer tæt på selve
projektet. I visse tilfælde kan det også være hensigtsmæssigt at foretage
mindre justeringer af en indvindingstilladelse i forhold til graveområdets
afgrænsning, eksempelvis for at udnytte en forekomst fuldt ud eller i forhold til efterbehandlingen.”

2.2.1 Formålet med rækkefølgeplanlægning
Region Sjælland har i råstofplanens retningslinjer nr. 12, 13 og 14 fastsat
bestemmelser for rækkefølgeplanlægning, som har til formål at koncentrere indvindingen på færrest muligt åbne grave samt fremme færdiggravning og efterbehandling, således at færrest mulige vil opleve langvarige gener af indvindingen.
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Regionen Sjælland har i råstofplanen (side 61) anført, at en hurtigere færdiggravning af et graveområde vil medvirke til at imødegå længerevarende gener for naboer og give borgerne større vished for, hvornår der skal
graves hvor. Videre anfører regionen, at dette tillige kan være hensigtsmæssigt i forhold til kommunal planlægning såsom byudvikling.
Med råstofplanens retningslinjer nr. 12, 13 og 14 har Region Sjælland
udfærdiget rækkefølgeplanlægning på tre niveauer, om hvilket der i råstofplanen anføres følgende (side 61):
”Med såvel generelle som specifikke arealbestemte retningslinjer for
rækkefølgeplanlægning fastlægger råstofplanen 3 niveauer for rækkefølgeplanlægning:
1. Indirekte rækkefølgeplanlægning
Med den aktuelle råstofplan ønsker regionen alene at opretholde forsyningshorisonten fra Råstofplan 2012. Ved at begrænse antallet af
nye graveområder og deres areal, vil der kunne ske en hurtigere indvinding af de eksisterende graveområder.
2. Generelle retningslinjer for rækkefølgeplanlægning
Hensigten med de generelle retningslinjer for rækkefølgeplanlægning
er at opnå en kontinuerlig aktivitet i råstofgraven. Dermed kan behovet
for råstoffer dækkes fra færrest mulige råstofgrave. Samlet medfører
det både færre gener fra graven og at et areal hurtigst muligt kan efterbehandles og overgå til anden anvendelse.
3. Specifik retningslinje for rækkefølgeplanlægning
Råstofplanens specifikke retningslinje for rækkefølgeplanlægning omfatter helt bestemte graveområder/delområder, hvor der er fastlagt en
etapeopdelt indvinding med bestemmelser om, at indvinding af næste
etape i udgangspunktet ikke kan ske før en fastlagt procentdel er efterbehandlet.”

2.2.2 Råstofplanens retningslinje nr. 12
Råstofplanens retningslinje nr. 12 har følgende ordlyd:
”Gennem udformningen af indvindingstilladelsens graveplan skal det åbne gravefelt, inden for den enkelte indvindingstilladelse begrænses mest
muligt, både arealmæssigt og tidsmæssigt.”

Af Region Sjællands redegørelse til retningslinje nr. 12 fremgår følgende:
”Til alle tilladelser til råstofindvinding hører der en såkaldt graveplan, der
skal udarbejdes af ansøger og godkendes af regionen. I graveplanen indgår normalt en opdeling af indvindingen i etaper.
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Formålet med graveplanen er at naboer og andre i området berøres mindst
muligt, og at det åbne gravefelts påvirkning af for eksempel den landskabelige oplevelse under indvindingen begrænses mest muligt. Derudover er
det formålet at få en optimal og hensigtsmæssig udnyttelse af råstofferne.
Via graveplanerne vil regionen sikre at det åbne gravefelt begrænses mest
muligt, såvel arealmæssigt og tidsmæssigt. Derudover vil regionen i sit
almindelige tilsyn med indvindingerne være opmærksom på, om graveplanen følges eller om der er behov for justeringer.
I forbindelse med en tilladelse skal indvinder altid stille en garanti til sikring af arealets efterbehandling i tilfælde af konkurs. Regionen vil løbende vurdere om garantistillelsen er tilstrækkelig til at dække en efterbehandling. På grund af garantistillelsen er det som regel i indvinders interesse, at det åbne, ubehandlede gravefelt er så lille som muligt.”

2.2.3 Råstofplanens retningslinje nr. 13
Råstofplanens retningslinje nr. 13 har følgende ordlyd:
”Indvindere med en aktiv råstofgrav i et graveområde/delområde kan ikke
meddeles ny tilladelse inden for graveområdet/delområdet, medmindre:
den aktive grav er tæt på at være færdiggravet og efterbehandlet eller det
har væsentlig betydning for virksomhedens drift eller der er et samfundsmæssigt behov for råstofferne”

Af Region Sjællands redegørelse til retningslinje nr. 13 fremgår følgende:
”Inden for graveområder/delgraveområder vil regionen som hovedregel
meddele tilladelse. Det har hidtil også været tilfældet selvom ansøger allerede har én eller flere aktive grave inden for det aktuelle graveområde. En
konsekvens heraf har i nogle tilfælde været, at den nye indvinding er påbegyndt, før indvinderen har færdiggravet og efterbehandlet i forbindelse
med sine ældre tilladelser. Det har medført, at restgravning og især efterbehandling i visse tilfælde har strakt sig over en længere periode end
nødvendigt - til gene for bl.a. naboer, den landskabelige oplevelse og den
efterfølgende kommunale planlægning for området.
Med retningslinjen vil regionen som udgangspunkt ikke meddele tilladelse på nye arealer, før indvinderens nuværende, aktive råstofgrav i graveområdet er tæt på at være færdiggravet og efterbehandlet.
Indvinderen har dog mulighed for at opnå tilladelse, hvis regionen vurderer at det har en væsentlig betydning for virksomhedens drift. Det kan for
eksempel være indvinderens behov for at producere de nødvendige
mængder og kvaliteter. Indvindingsteknisk kan der også være situationer,
hvor et areal ikke kan færdiggraves og efterbehandles endeligt, før indvindingen i forbindelse med en ny tilladelse er gennemført. Ansøger skal i
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givet fald i sin ansøgning redegøre nærmere for hvorfor en tilladelse har
væsentlig betydning for virksomhedens drift.
Retningslinjen retter sig alene mod indvindere, der i forvejen har aktivitetet i graveområdet/delområdet. Det vil sige, at andre indvindere kan påregne at få tilladelse til indvinding, så konkurrenceforhold ikke påvirkes i
negativ retning.”

2.2.4 Råstofplanens retningslinje nr. 14
Råstofplanens retningslinje nr. 14 har følgende ordlyd:
”I Darup og Kamstrup Delområder skal indvindingen i de enkelte delom-

råder ske i en prioriteret rækkefølge, jf. kortskitsen. Etape 1 graves først
og etape 3 til sidst. Prioriteringen kan fraviges, hvis det har væsentlig betydning for virksomhedens drift eller der er et samfundsmæssigt behov
for råstofferne.
Før påbegyndelse af indvinding i en ny etape skal foregående etape være
efterbehandlet på minimum 75 % af arealet, medmindre det vil være
uhensigtsmæssigt i forhold til råstofindvindingen i den eksisterende eller
den nye etape.”

Som en del af retningslinjen indgår en illustration af de enkelte etapers
omfang og beliggenhed. Illustrationen er vedlagt denne afgørelse som
bilag 1.
Af Region Sjællands redegørelse til retningslinje nr. 14 fremgår derudover følgende:
”Det kan i særlige tilfælde være hensigtsmæssigt med en egentlig etapeinddeling for indvindingen af et graveområde eller delgraveområde. Dette
er tilfældet for Darup Delområde og Kamstrup Delområde i Roskilde Regionale Graveområde.
Begge delområder indgår i ”Den grønne ring” omkring Roskilde og er i
Roskilde Kommunes planlægning reserveret til udvikling af et bynært
kultur- og fritidsområde. Kommunen har navngivet området Milen, og det
indgår som et udviklingsområde i kommunens Grøn Blå Strategi og er i
kommuneplanen udlagt som bynært landskab.
Området har i flere årtier rummet de årligt tilbagevendende og meget
pladskrævende arrangementer - Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue.
I begge delområder ejer Roskilde Kommune delarealer, hvor der foreligger en plan for rækkefølge af indvindingen, som er aftalt med indvinder.
For at understøtte den nuværende anvendelse og afvikling af Roskilde Festival, Roskilde Dyrskue og Roskilde Kommunes udviklingsplaner for
området, medtages rækkefølgeplanlægning for samtlige arealer i Kamstrup og Darup Delområder, hvor der endnu ikke er foretaget indvinding.
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Etapeopdelingen og rækkefølgen fremgår af kortskitsen, hvor etape 1
graves først og etape 3 sidst. En etape skal være efterbehandlet på minimum 75 % af arealet, før indvindingen kan påbegyndes i næste etape,
medmindre det vil være uhensigtsmæssigt i forhold til indvindingen i den
eksisterende eller den nye etape. Etapeopdelingen tager udgangspunkt i
den indgåede aftale mellem kommune og indvinder om rækkefølgen for
indvinding, men indeholder dog et færre antal etaper.
Såfremt en lodsejer eventuelt ikke er interesseret i råstofindvinding, vil
etapeopdelingen og rækkefølgen ikke sætte en stopper for den videre indvinding, idet indvindingen blot vil gå uden om disse arealer.
Rækkefølgeplanen kan fraviges hvis regionen vurderer, at det har en væsentlig betydning for virksomhedens drift, herunder muligheden for at
producere de nødvendige mængder og kvaliteter. Indvindingsteknisk kan
der også være situationer, hvor en etape ikke kan færdiggraves og efterbehandles endeligt, før indvindingen på den næste etape er gennemført.
Der kan også opnås tilladelse hvis der er et aktuelt samfundsmæssigt behov for råstoffer.
For arealer omfattet af den indgåede aftale mellem Roskilde Kommune
og indvinder, vil regionen endvidere kunne fravige rækkefølgeplanen, såfremt de to parter foretager eventuelle ændringer i aftalen.
Uanset retningslinjen om etapeopdeling og rækkefølge vil en eventuel ny
indvinder kunne påregne at få tilladelse til indvinding i Darup og Kamstrup Delområder, jf. retningslinje 13.
Ansøger skal i givet fald i sin ansøgning redegøre nærmere for, hvorfor en
tilladelse har væsentlig betydning for virksomhedens drift.”

2.3 Klagens indhold
2.3.1 Indledende bemærkninger
I klagen af den 10. januar 2017 har klager anført, at klagen er principiel
for råstofbranchen generelt, hvilket ifølge klager også bekræftes af Dansk
Industris interesse i sagen.
Klager har redegjort for klagers (indvinders) gældende tilladelser til erhvervsmæssig råstofindvinding omfattet af råstofplanen og overordnet
anført, at råstofplanens retningslinjer nr. 12, 13 og 14 om rækkefølgeplanlægning ikke kan fastsættes med hjemmel i råstoflovens § 5 a, stk. 2.
Videre har klager redegjort for det retlige grundlag for råstofplanlægning,
og i denne forbindelse blandt andet understreget, at regionsplanlægningen
fortsat skal fungere som den overordnede sammenfattende planlægning,
hvor råstofinteresserne afvejes overfor andre interesser i det åbne land.
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2.3.2 Generelt om regionernes adgang til at fastsætte retningslinjer
Klager har anført, at regionerne alene har hjemmel til at tilvejebringe
retningslinjer af en overordnet karakter, jf. ordlyden af råstoflovens § 5 a,
stk. 2, og forarbejderne hertil. Region Sjællands udlægning af graveområder og interesseområder fastsætter indirekte forskellige tidspunkter for
udnyttelsen, idet interesseområder ikke påtænkes udnyttet inden for råstofplanens løbetid, og dette er ifølge klager reelt den eneste afgrænsning
af rækkefølgen for udnyttelsen af områder, som kan fastsættes i en råstofplan. Det er klagers opfattelse, at formålet med udpegningen af interesseområder dog ikke er en decideret rækkefølgeplanlægning, hvorigennem det fastsættes, hvilket område der skal graves først.
Videre har klager anført, at regionen ved udpegning af graveområder og
interesseområder skal foretage en afvejning af de hensyn, der kan og skal
varetages efter råstofloven, men at regionen ikke har hjemmel til, at denne afvejning kan udmønte sig i en detailplanlægning af områdets nærmere udnyttelse i form af rækkefølgebestemmelser.
Derudover har klager henvist til et notat om muligheder og konsekvenser
af rækkefølgeplanlægning i råstofplaner, som Region Sjælland har citeret
i råstofplanen.4 Notatet blev udarbejdet af en tværregional arbejdsgruppe
nedsat af Naturstyrelsen, og Region Sjælland har på side 27 i råstofplanen
citeret følgende afsnit vedrørende muligheder og konsekvenser af rækkefølgeplanlægning:
"Eventuelle regler i form af bekendtgørelse eller vejledning fra Naturstyrelsen om rækkefølgeplanlægning forudsætter en lovændring, hvilket der
på nuværende tidspunkt ikke er et tilstrækkeligt grundlag for. Der kan dog
konstateres, at de enkelte regioner har et råderum i deres planlægning i
forhold til at fastsætte mere specifikke krav i råstofplanens retningslinjer."

Klager har hertil anført, at Naturstyrelsen, som regeludstedende myndighed på området, er af den opfattelse, at udstedelse af en vejledning om
rækkefølgeplanlægning forudsætter en lovændring, hvilket indikerer, at
der ikke er hjemmel til sådanne bestemmelser i råstofplaner på nuværende tidspunkt, idet udstedelse af vejledninger ikke i sig selv kræver hjemmel.
Det ”råderum”, der henvises til i notatet, må ifølge klager antages at være
en henvisning til henholdsvis Naturklagenævnets og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser i NKN-41-00066 og NMK-220-00013, der blandt
andet vedrører afgrænsningen mellem den regionale og kommunale kompetence i råstofloven.

4
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lægning for råstofgraveområder.
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Klager finder imidlertid, at det råderum, som afgørelserne måtte overlade
til regionerne i deres planlægning, ikke kan udstrækkes til detailplanlægning af de enkelte råstofområder eller regulering af, hvor mange aktive
råstofgrave en råstofindvinder må have inden for det samme gravområde.
Dette særligt henset til, at der ifølge klager ikke er støtte herfor hverken i
ordlyden af råstoflovens § 5 a eller i lovens forarbejder.
Videre har klager anført, at der af notatet, udarbejdet af den tværregionale
arbejdsgruppe, også fremgår følgende vedrørende muligheden for at fastsætte retningslinjer med et mere konkret indhold, når det er begrundet i
miljø- og naturhensyn:
"NST gjorde her opmærksom på, at det er NST's opfattelse, at planen ikke
må være så konkret, at den foregriber de egentlige afgørelser"

Det er klagers opfattelse, at råstofplanens retningslinjer nr. 13 og nr. 14
regulerer forhold, der med fordel kan sikres ved vilkår i tilladelser, frivillige aftaler mm., og foregriber en egentlig efterfølgende afgørelse, hvilket
ligger udenfor det råderum, som regionerne måtte være tillagt.
Klager har derudover anført, at klager er bekendt med, at den tværregionale arbejdsgruppe har baseret en del af sit arbejde på et notat udarbejdet
af en miljøteknisk rådgiver. I notatet konkluderes, at en forudgående fastlæggelse af rækkefølgen kan være sagligt begrundet og samtidig udtryk
for en rimelig afvejning af de hensyn, der kan varetages under råstofloven. Ifølge notatet må det derfor være muligt for regionerne at fastlægge
en rækkefølge for udnyttelsen af ensartede råstofressourcer i graveområder i en råstofplan.
Hertil her klager anført, at det forhold, at der kan argumenteres for, at de
hensyn, der ligger bag en rækkefølgeplanlægning for indvinding, kan
rummes indenfor de hensyn, som råstofloven generelt varetager, ikke
medfører, at der er hjemmel i råstoflovens§ 5 a til at fastsætte bindende
bestemmelser herom i forbindelse med råstofplaner. Ifølge klager må
dette også være baggrunden for, at Naturstyrelsen ikke ønsker at udstede
en vejledning om rækkefølgeplanlægning, uden der er tilvejebragt ny
lovgivning.
Klager har henvist til, at der i planlovens § 11 b, stk. 1, nr. 12, er udtrykkelig hjemmel til rækkefølgeplanlægning. 5 Det er klagers opfattelse, at
en rækkefølgebestemmelse i en kommuneplan givetvis kunne begrundes
ud fra de saglige planlægningsmæssige hensyn, som planloven skal sikre,
og som fremgår af lovens § 1.

5

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning.
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Endeligt har klager anført, at rækkefølgebestemmelser i råstofplaner oftest vil være en særdeles bebyrdende afgørelse for råstofindvindere, hvorfor der må kræves en specifik hjemmel.
2.3.3 Retningslinje nr. 12
Vedrørende råstofplanens retningslinje nr. 12 har klager anført, at der i
råstoflovens § 5a ikke er hjemmel til retningslinjen, idet der ikke er tale
om en overordnet retningslinje i lovens forstand, men om en intern instruks i forhold til tilladelsesmyndighedens behandling af ansøgninger
om råstoftilladelser, som ophøjes til retningslinje. Klager finder endvidere, at retningslinje nr. 12 udgør en uhensigtsmæssig sammenblanding af
regionens kompetence som planlægningsmyndighed og tilladelsesmyndighed, hvilket ikke er hjemlet i råstoflovens § 5 a.
2.3.4 Retningslinje nr. 13
Vedrørende råstofplanens retningslinje nr. 13 har klager anført, at der i
råstoflovens § 5a ikke er hjemmel til retningslinjen, idet retningslinjen
ikke har en overordnet karakter, som er sammenlignelig med udlæg af
graveområder og råstofinteresseområder. Det er klagers opfattelse, at
retningslinjen har karakter af en intern instruks for Region Sjællands behandling af ansøgninger om tilladelser til råstofindvinding, som tilmed
udgør en praksisændring.
Videre har klager anført, at Region Sjælland ikke kan ophøje den interne
instruks til en retningslinje i regionens råstofplan, idet der ikke er tale om
en overordnet retningslinje i lovens forstand, men derimod en vurdering,
som regionen i sin egenskab af tilladelsesmyndighed på råstofområdet må
søge afklaret i forbindelse med behandlingen af de enkelte ansøgninger
om råstoftilladelser.
Ifølge klager udgør retningslinjen en uhensigtsmæssig sammenblanding
af regionens kompetencer som planlægningsmyndighed og tilladelsesmyndighed, hvilket der ikke er hjemmel til i råstoflovens § 5a. Klager har
anført, at det forhold, at regionerne ved lovændringen af lov nr. 380 af 23.
april 2014 om råstoffer overtog tilladelseskompetencen fra kommunerne,
ikke indebærer, at regionerne kan udnytte deres kompetence som tilladelsesmyndighed i forbindelse med planlægningsfasen.
Derudover har klager anført, at Region Sjælland med retningslinje nr. 13
varetager usaglige hensyn, idet begrundelsen for at fastsætte retningslinjerne er hensynet til påvirkningen af naboerne, hvorfor det er usagligt at
foretage sondringen mellem om det er den samme råstofindvinder eller ej.
Det er klagers opfattelse, at naboerne påvirkes på samme måde, uanset
om der er tale om én råstofindvinder, med flere åbne grave, eller flere
forskellige råstofindvindere med hver deres aktive grav.
Klager har desuden anført, at der er tale om komplekse forretningsmæssige forhold, hvori bl.a. indgår, om råstofindvinderen er i stand til at over12

holde langsigtede leveringsaftaler, og at store investeringer i materiel og
arealer foretages efter investeringsplaner baseret på realiseringen af de
omfattede værdier. Køb af arealer, eller indgåelse af graveaftaler, sker
ifølge klager ofte efter lange, mangeårige forhandlinger, der indbefatter
forskellige tidsfrister og forbehold, forudbetalinger m.v., som alt sammen
binder råstofindvinderen økonomisk og praktisk, hvorfor det er afgørende, at råstofindvinderen kan forvente at modtage en gravetilladelse til de
udlagte arealer.
Klager har derudover anført, at det ikke er antallet af råstofindvindere,
der styrer mængden af indvundet råstof i det pågældende område, men
alene antallet af kunder og byggeprojekter. Hvor stor en del af markedet,
hver råstofindvinder får, beror ifølge klager på individuelle forhold herunder, hvor dygtig råstofindvinderen er til at indgå kundeaftaler om at
levere service, kvalitetsvarer og rådgivning.
Videre har klager anført, at de aftaler og forpligtelser, som klager har i
forhold til deres kunder, nødvendiggør produktion af en vis volumen.
Denne volumen af råstoffer vil ikke kunne leveres fra ét produktionssted
på grund af de produktionstekniske, logistikmæssige og miljøbelastningsmæssige forhold, og Region Sjællands rækkefølgeplanlægning vil
derfor få store konsekvenser for klager, der ultimativt kan føre til lukning
af virksomheden.
Endeligt har klager anført, at klager og andre professionelle råstofindvindere ikke ansøger om at opstarte nye råstofgrave eller nye graveetaper,
medmindre det har væsentlig betydning for virksomhedens drift, ligesom
der ikke er en regnskabsmæssig gevinst ved at undlade at efterbehandle.
2.3.5 Retningslinje nr. 14
Vedrørende råstofplanens retningslinje nr. 14 har klager anført, at den i
retningslinjen beskrevne etapedeling i det store hele er i overensstemmelse med en indgået aftale mellem Roskilde Kommune og klager om rækkefølgen for indvinding. Ifølge klager er aftalen udtryk for meget konkrete civilretlige forhold mellem kommunen og klager, ligesom aftalen er
udtryk for en sammenblanding af interesser, som Region Sjælland ikke
lovligt kan varetage i forbindelse med den overordnede råstofplanlægning. Det er klagers opfattelse, at aftalen derfor ikke kan opløftes til en
retningslinje i en råstofplan.
Videre har klager anført, at retningslinje nr. 14 ikke har en overordnet
karakter, der er sammenlignelig med udlæg af graveområder og råstofinteresseområder, men derimod er udtryk for overvejelser, der skal foretages på tilladelsesniveau eller i forbindelse med en frivillig aftale. Ifølge
klager foregriber Region Sjælland med retningslinjen en egentlig afgørelse, og det er i denne sammenhæng uden betydning, at der er indgået en
aftale med klager om rækkefølgen for indvinding.
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2.3.6 Retningslinjer overholder ikke forvaltningsretlige krav
Klager har anført, at retningslinjerne nr. 13 og nr. 14 er vedtaget i strid
med undersøgelsesprincippet (officialmaksimen), idet Region Sjælland
ikke har forsøgt at afdække retningslinjens betydning for de konkurrencemæssige forhold. Det er klagers opfattelse, at regionen derfor ikke har
oplyst sagen i sådan en grad, at regionen har været i stand til at varetage
de hensyn, som regionen er forpligtet til efter råstofloven, hvor de erhvervsmæssige hensyn skal indgå i regionens samlede vurdering ved fastsættelse af retningslinjer.
Videre har klager anført, at undtagelserne i retningslinjerne nr. 13 og nr.
14 for, hvornår en råstofindvinder kan meddeles tilladelse ved væsentlig
betydning for virksomhedens drift, er så vag og upræcis, at den er uhåndterbar i praksis, hvorfor retningslinjerne strider imod det forvaltningsretlige princip om klarhed og bestemthed i forvaltningsafgørelser.
Endeligt finder klager, at der må stilles spørgsmålstegn ved Region Sjællands forudsætninger for at vurdere, hvorvidt en tilladelse er af væsentlig
betydning for en råstofindvinders økonomiske drift.
2.3.7 Klagers supplerende bemærkninger
Klager er den 5. april 2017 fremkommet med supplerende bemærkninger
på baggrund af Region Sjællands bemærkninger til klagen. Klager har
anført, at de af regionen fremførte bemærkninger ikke giver anledning til
at ændre det anførte i klagen, og at klagen dermed fastholdes.
I de supplerende bemærkninger har klager gentaget en række af sine
synspunkter vedrørende hjemlen i råstoflovens § 5 a og notatet udarbejdet
af den tværregionale arbejdsgruppe.
Derudover har klager anført, at det forhold, at der kan argumenteres for,
at de hensyn, der ligger bag ønsket om rækkefølgeplanlægning for indvindingen inden for graveområder, kan rummes indenfor de hensyn, som
råstofloven generelt varetager, ikke medfører, at der er hjemmel i råstoflovens § 5 a til at fastsætte retningslinjer herom i forbindelse med råstofplanlægningen. Dette understøttes ifølge klager af, at en længere række af
de hensyn som Region Sjælland anfører, at de ønsker at varetage via rækkefølgeplanlægning, er hensyn, der ifølge loven skal reguleres på tilladelsesniveau, jf. råstoflovens § 10, stk. 1, nr.1 – 3.
Videre har klager anført, at det er uklart, hvad Region Sjælland mener
med, at retningslinjerne udmønter begrebet graveområder. Klager forstår
det således, at det er regionens opfattelse, at retningslinjerne nr. 12, 13 og
14 udgør et administrationsgrundlag, som skal danne grundlag for den
konkrete vurdering, der skal foretages ved ansøgninger om indvindingstilladelse. Dette kan klager tilslutte sig, idet særligt retningslinjerne nr. 12
og nr. 13 har karakter af at være interne instrukser. Ifølge klager er der
ikke holdepunkter i råstofloven eller forarbejderne hertil, der indikerer, at
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begrebet graveområder skal udmøntes yderligere i råstofplanen, og der er
ikke hjemmel i råstofloven til, at regionen i råstofplanen kan normere det
skøn, som tilladelsesmyndigheden skal udøve i forbindelse med behandlingen af en indvindingstilladelse i den grad, som regionen gør med retningslinjerne nr. 12, 13 og 14. Videre finder klager, at det forhold, at regionerne i dag både er tilladelsesmyndighed og planlægningsmyndighed,
ikke ændrer herpå.
Endvidere har klager anført, at Region Sjælland i bemærkningerne erkender, at retningslinjerne nr. 12, 13 og 14 er et administrationsgrundlag for
vurderingen af, hvorvidt der skal meddeles indvindingstilladelse. Det er
klagers opfattelse, at regionen dermed erkender, at der er tale om en klar
uhjemlet sammenblanding af de kompetencer, som regionen efter råstofloven er tillagt som henholdsvis planlægnings- og tilladelsesmyndighed.
Videre har klager anført, at notatet udarbejdet af den miljøtekniske rådgiver, som den tværregionale arbejdsgruppe baserede en del af sit arbejde
på, blev udarbejdet for Danske Regioner med baggrund i regionernes
ønske om at indføre rækkefølgeplanlægning i råstofplaner. Klager finder
på denne baggrund, at notatet ikke kan anses som et uvildigt værk, men
snarere et partsindlæg på vegne af Danske Regioner.
Derudover har klager anført, at det råderum, som arbejdsgruppen angiver,
at regionen har til at fastsætte mere specifikke krav i råstofplanernes retningslinjer, er af overordnet karakter. Efter klagers opfattelse er en retningslinje om at begrænse indvindingsperioden til vinterhalvåret inden
for et graveområde, jf. NMK-220-00013, af en markant mere overordnet
karakter end detailplanlægningen af indvindingen af enkelte delområder
eller regulering af, hvor mange aktive råstofgrave en råstofindvinder må
have inden for det samme graveområde. Klager finder på denne baggrund, at retningslinjerne nr. 12, 13 og 14 ligger markant udover et evt.
råderum, som regionerne måtte have i forbindelse med råstofplanlægningen.
Endeligt har klager anført, at retningslinjerne i Region Sjællands Råstofplan 2016 er for vage og upræcise, idet det er et grundlæggende problem,
at begrebet ”graveområde” er uklart defineret og efterlader væsentlig
tvivl om, hvad der præcist menes hermed.
2.4 Region Sjællands bemærkninger til klagen
Region Sjælland er den 31. januar 2017 fremkommet med bemærkninger
til klagen.
2.4.1 Hensigten med rækkefølgeplanlægningen
Region Sjælland har anført, at hensigten med rækkefølgeplanlægningen
er en hurtigere færdiggravning af den enkelte råstofgrav i et graveområde,
hvilket vil betyde en kortere periode med lokale gener i form af blandt
andet støj, støv og tung transport for naboerne. Derudover er det regio15

nens vurdering, at en hurtigere indvinding og efterbehandling kan være
hensigtsmæssig af hensyn til kommunal planlægning af f.eks. rekreative
interesser, byudvikling og infrastrukturanlæg samt miljøbeskyttelse og
landskabelige værdier, mens der samtidig sikres en tilstrækkelig rummelighed i råstofplanens graveområder.
Det anføres, at det er Region Sjællands hensigt med rækkefølgeplanlægning i råstofplanen at opnå en mere intensiv indvinding i færre råstofgrave/graveområder ad gangen. Herved finder regionen, at borgerne får større vished for, hvornår der graves hvor.
Endeligt har Region Sjælland anført, at konsekvensen ved manglende
adgang til rækkefølgeplanlægning kan blive, at en række graveområder
ikke udlægges.
2.4.2 Hjemmelsgrundlaget
Vedrørende hjemmelsgrundlaget har Region Sjælland anført, at regionsog råstofplanerne, i både amternes og regionernes tid, har indeholdt retningslinjer udover arealmæssig udpegning af grave- og interesseområder
på råstofområdet. Regionen har i den forbindelse henvist til bemærkningerne til ændringsloven (Lov nr. 566/2005), hvoraf det fremgår, at råstofplanerne indholdsmæssigt vil svare til de hidtidige regionplanretningslinjer for råstofindvinding.
Region Sjælland har videre anført, at overordnede retningslinjer for råstofindvinding, herunder grave- og interesseområder, kan fastsættes med
hjemmel i råstoflovens § 5a, stk. 2, og at bestemmelsen ikke udtømmende
opregner, hvilke forhold retningslinjerne kan omfatte. Regionen oplyser,
at den har fastsat retningslinjerne på baggrund af en samlet vurdering af
udviklingen i regionen og hensynene i råstoflovens § 3, og at retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af udviklingen i regionen og en række
udnyttelses- og beskyttelseshensyn. Regionen har videre påpeget, at udnyttelse af råstofforekomsterne skal ske som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og vurdering af de samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i råstoflovens§ 3, jf. lovens § 1, stk. 1, nr. 1.
Videre har Region Sjælland anført, at det er et generelt princip, at ressourcer, der er taget hul på, så vidt muligt skal færdiggraves, før der åbnes nye grave. Der er ifølge regionen hjemmel i råstoflovens § 1, § 3 og §
5a til, efter en samlet vurdering af udviklingen i regionen og hensynene i
§ 3, at udarbejde overordnede retningslinjer for råstofindvinding, herunder rækkefølgen for indvinding i råstofplanens graveområde. Regionen
finder, at retningslinjerne for rækkefølgeplanlægningen er en nærmere
udmøntning af råstoflovens begreb ”graveområde” og dermed en del af
grundlaget for den konkrete vurdering af, hvorvidt der kan meddeles gravetilladelse.
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2.4.3 Afgørelser træffes på grundlag af konkrete vurderinger
Region Sjælland har derudover anført, at der ved meddelelse af gravetilladelser og fastsættelse af vilkår foretages et skøn efter råstoflovens § 7
og § 10. Det er regionens opfattelse, at udlæg af graveområder i råstofplanen er et centralt administrationsgrundlag i vurderingen af, hvorvidt
tilladelse kan meddeles. Videre har regionen anført, at de fastsatte retningslinjer har til formål at give prioritet til råstofindvinding inden for
graveområdet, hvorfor regionen har vurderet det hensigtsmæssigt at udarbejde retningslinjerne nr. 12, 13 og 14 til nærmere at udmønte begrebet
graveområde. Ifølge regionen fastlægger retningslinjerne, at der på baggrund af en række hensyn skal ske en nærmere konkret vurdering af, om
der kan meddeles gravetilladelse.
Endeligt har Region Sjælland anført, at en afgørelse om gravetilladelse
derfor ikke foregribes ved de fastlagte retningslinjer i råstofplanen, idet
regionen på baggrund af ansøgningerne foretager en konkret vurdering af,
om der kan meddeles gravetilladelse samt i givet fald hvilke vilkår, gravetilladelsen meddeles på.
2.4.4 Eksempler på tidligere planlægning
Region Sjælland har anført, at rækkefølgeplanlægning tidligere har været
anvendt i mindst ét tilfælde. Dette var i Region Nordjyllands Råstofplan
2008, hvor retningslinje nr. 8 udgjorde en regulering af indvindingen i et
regionalt råstofområde sydvest for Øster Hornum i Rebild Kommune.
Region Sjælland har derudover anført, at Natur- og Miljøklagenævnet i
NMK-220-00013, som – for så vidt angår det principielle – svarer til
nærværende sag, fandt, at retningslinje nr. 8 i Region Nordjyllands Råstofplan 2008, som af klager i sagen blev betegnet som detailplanlægning, var i overensstemmelse med reglerne i råstofloven, selvom der i
råstofloven ikke var udtrykkelig hjemmel.
Vedrørende Naturklagenævnets afgørelse i NKN-41-00066 har Region
Sjælland anført, at sagen særligt havde fokus på præmissen om den efterfølgende arealanvendelse, herunder særligt forholdet mellem råstofplan
og kommuneplan. Afgørelsen blev i øvrigt truffet før tilladelseskompetencen inkl. efterbehandlingsplanen overgik til regionerne i 2014. Regionen har anført, at Naturstyrelsen den 30. juni 2014 i den sammenhæng
meddelte overfor Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, at
regionerne, som følge af reglerne i råstofloven, ikke var bundet af en
kommuneplans retningslinjer i spørgsmålet om efterbehandling af arealet.
2.4.5 Den tværregionale arbejdsgruppe
Region Sjælland har bemærket, at regionen sammen med de øvrige regioner og Naturstyrelsen har deltaget i en tværregional arbejdsgruppe om
rækkefølgeplanlægning. Regionen oplyser, at et notat vedrørende rækkefølgeplanlægning udarbejdet af en miljøteknisk rådgiver i den forbindelse
blev drøftet, og regionen har til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem17

sendt en nyere version af anførte notat. Af den nyere version af notatet
fremgår blandt andet:
”Der er næppe tvivl om at en forudgående fastlæggelse af rækkefølgen
dels kan være sagligt begrundet og samtidig udtryk for en rimelig afvejning af en række hensyn, som lovligt kan varetages under Råstofloven
[…] Det må på denne baggrund anbefales, at der tilvejebringes klarhed i
vejledning og/eller i bekendtgørelse […]”

Region Sjælland har anført, at det af et referat af arbejdsgruppens andet
møde, afholdt den 11. juni 2014, derudover fremgår, at arbejdsgruppen
fandt det interessant, hvor stort et råderum regionerne har i planlægningen i forhold til at fastsætte mere specifikke krav i råstofplanens retningslinjer. Videre oplyser regionen, at det fremgår af notatet, at det var Naturstyrelsens opfattelse, at råstofplanen ikke må være så konkret, at den foregriber de egentlige afgørelser.
Videre har Region Sjælland anført, at det fremgår af referatet, at der var
enighed om, at de få og meget konkrete nævnsafgørelser ikke udgør et
tilstrækkeligt fundament til at fastslå, hvor langt regionerne kan gå i forhold til at fastsætte konkrete retningslinjer. Regionen har anført, at det
fremgår af referatet, at det var Naturstyrelsens vurdering, at eventuelle
regler i form af bekendtgørelse eller vejledning fra Naturstyrelsen om
rækkefølgeplanlægning forudsatte en lovændring, ligesom der var enighed i arbejdsgruppen om, at der på daværende tidspunkt ikke var et tilstrækkeligt grundlag, hverken juridisk eller praktisk, til at udarbejde regler om rækkefølgeplanlægning.
Region Sjælland har derudover anført, at det forhold, at en råstofplan ikke
må være så konkret, at den foregriber de egentlige afgørelser, ikke er et
udtryk for, at regionerne ikke har et råderum, så længe der blot er et rimeligt rum for skøn i forbindelse med den konkrete behandling af en ansøgning om gravetilladelse.
2.4.6 Retningslinje nr. 12
Vedrørende retningslinje nr. 12 har Region Sjælland anført, at retningslinjen er overordnet og ikke indeholder bestemmelser for gravefeltets
faktiske størrelse. Ved en ansøgning om gravetilladelse foretager regionen således på baggrund af råstofplanen og de faktuelle forhold en konkret vurdering af de nærmere vilkår, jf. råstoflovens § 7 og § 10. Det er
derfor regionens opfattelse, at der ikke tale om, at afgørelsen om gravetilladelse foregribes.
Derudover har Region Sjælland anført, at der reelt er tale om ny planlægning. Ifølge regionen har en intern instruks en anden karakter end en retningslinje i råstofplanen, og en retningslinje kan eksempelvis ikke ændres
uden en planændring med offentlige høringer, der sikrer, at et væsentligt
planforhold underkastes en offentlig debat og vurdering.
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2.4.7 Retningslinje nr. 13
Vedrørende retningslinje nr. 13 har Region Sjælland anført, at retningslinjen er nødvendig for, at der på baggrund af en række hensyn skal ske
en nærmere konkret vurdering af, om der kan meddeles gravetilladelse.
Dette skal ifølge regionen også ses i lyset af, at retningslinje nr. 1 i råstofplanen medfører, at der som hovedregel meddeles gravetilladelse i
graveområder, og at der således fortsat sker en konkret vurdering i forbindelse med ansøgning om gravetilladelse.
Regionen Sjælland har videre anført, at retningslinje nr. 13 retter sig mod
råstofindvindere, der i forvejen har aktivitet i graveområdet/delområdet.
Region finder, at selvom det principielt er ligegyldigt for omboende, om
miljøpåvirkningen kommer fra den ene eller den anden råstofindvinder,
kan retningslinjen alligevel understøtte et miljøhensyn i forhold til omboende, f.eks. i tilfælde, hvor der ikke er andre ansøgere end den eksisterende råstofindvinder grundet geografiske forhold. I sådanne tilfælde vil
retningslinjerne få en praktisk miljømæssig betydning for de berørte omboende.
Region Sjælland er af den opfattelse, at retningslinje nr. 13 ikke er vag
eller upræcis. Regionen har anført, at det fremgår af råstofloven, at retningslinjer skal have en overordnet karakter. Videre lægger undtagelsesbestemmelsen fra hovedreglen i retningslinje nr. 13 ifølge regionen vægt
på, om det har væsentlig betydning for virksomhedens drift, herunder
eksempelvis råstofindvinders nødvendige volumen i produktionen, samt
en afvejning i forhold til sagens øvrige hensyn. Det er regionens opfattelse, at den konkrete afvejning muliggøres ved, at regionen har undladt at
opstille en udtømmende liste af undtagelsestilfælde.
Videre har Region Sjælland anført, at en ansøger som udgangspunkt kan
forvente at få en gravetilladelse, hvis der ansøges i et af de udlagte graveområder i overensstemmelse med retningslinje nr. 1 i råstofplanen, idet
retningslinje nr. 13 alene retter sig mod, hvornår det er hensigtsmæssigt
at meddele supplerende tilladelse.
Endeligt har Region Sjælland anført, at en ansøger har mulighed for at
lade den omstændighed, at ansøger har et større areal i et graveområde,
f.eks. af hensyn til langsigtede leveringsaftaler, indgå i ansøgningen om
gravetilladelse. Videre kan der ifølge regionen efter råstoflovens § 9 i
særlige tilfælde meddeles tilladelse for mere end 10 år. Endeligt har regionen anført, at det åbne gravefelt samtidigt begrænses gennem gravetilladelsens graveplan i henhold til retningslinje nr. 12.
2.4.8 Retningslinje nr. 14
Vedrørende retningslinje nr. 14 har Region Sjælland anført, at retningslinjen indeholder tre etaper, mens aftalen opererer med ni etaper. Ifølge
19

regionen omfatter etaperne i retningslinjen samlet set væsentlig større
arealer, der ikke er omfattet af aftalen.
Region Sjælland har anført, at de tre etaper i retningslinje nr. 14 indgår i
den kommunale ”Den grønne ring” omkring Roskilde, og er i Roskilde
Kommunes planlægning reserveret til udvikling af et bynært kultur- og
fritidsområde. Videre har regionen anført, at området ”Milen” indgår som
et udviklingsområde i kommunens Grøn Blå Strategi, og er udlagt i
kommuneplanen som bynært landskab. Ifølge regionen skal retningslinje
nr. 14 medvirke til at understøtte hensynet til den nuværende anvendelse
og afvikling af Roskilde Festival, Roskilde Dyrskue og Roskilde Kommunes udviklingsplaner for området. Regionen har anført, at retningslinjen således udmønter nærmere bestemmelser for et konkret graveområde
på baggrund af blandt andet hensynet til rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling (bynært kultur- og fritidsområde) og landskabelige værdier.
Videre har Region Sjælland anført, at rækkefølgeplanen kan fraviges,
hvis det har væsentlig betydning for virksomhedens drift. Ifølge regionen
kan rækkefølgeplanen fraviges for arealer omfattet af aftalen mellem
Roskilde Kommune og klager, hvis aftalen ændres. Derudover har regionen anført, at såfremt der i aftalen i øvrigt er forhold, der skal tages højde
for i forbindelse med en ansøgning om gravetilladelse, vil det i fornødent
omfang indgå i grundlaget for regionens afgørelse om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding.
Endeligt har Region Sjælland anført, at retningslinje nr. 14 ikke er vag
eller upræcis. Regionen har gentaget begrundelsen for tilsvarende forhold
vedrørende retningslinje nr. 13.
2.4.9 Konkurrencemæssige forhold
Region Sjælland har anført, at det ikke må antages at være almindelig
praksis, at retningslinjer skal vurderes indgående i forhold til konkurrencemæssige forhold. Videre har regionen anført, at som det er nu, kan den
eksisterende inddeling i henholdsvis interesse- og graveområder i sig selv
være markedsstyrende, og rækkefølgeplanlægning bliver i denne sammenhæng blot en nærmere udmøntning af begrebet graveområde.
Videre har Region Sjælland anført, at regionen efter råstoflovens § 3 ved
afgørelser efter loven blandt andet skal tage erhvervsmæssige hensyn og
lægge vægt på en sikring af råstofressourcernes udnyttelse. Regionen har
anført, at der ved anvendelse af retningslinjerne nr. 13 og nr. 14 derfor
også skal tages hensyn til blandt andet virksomhedens drift i forbindelse
med behandling af ansøgning om gravetilladelse. Ifølge regionen sikrer
retningslinje nr. 13 samtidig, at nye råstofindvindere har mulighed for at
få gravetilladelse, ligesom det fremgår af redegørelsen til retningslinje nr.
14, at indvinding på arealer kan undlades, hvis lodsejeren ikke er interesseret i indvinding.
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Endeligt har Region Sjælland anført, at det ideelle udgangspunkt må antages at være, at en råstofindvinder ikke søger om supplerende gravetilladelse, medmindre det har væsentlig betydning for virksomhedens drift.
Ifølge regionen har retningslinjerne nr. 13 og nr. 14 til formål at sikre, at
den allerede eksisterende gravning ikke strækker sig over en længere
periode og på større samtidige arealer end nødvendigt.
2.4.10 Region Sjællands supplerende bemærkninger
Region Sjælland er den 21. april 2017 fremkommet med supplerende
bemærkninger på baggrund af klagers supplerende bemærkninger. Regionen har anført, at det forhold, at en tilladelse efter råstoflovens § 10, stk.
1, nr. 1 – 3, skal indeholde vilkår for virksomhedens drift m.m., ikke er til
hinder for retningslinjerne vedrørende rækkefølgeplanlægning.
Videre har Region Sjælland anført, at retningslinjerne ikke medfører en
uhensigtsmæssig og uhjemlet sammenblanding af regionens kompetence
som planlægningsmyndighed og tilladelsesmyndighed.
Derudover har Region Sjælland anført, at anvendelsen af udtrykket ”administrationsgrundlag” om råstofplanen i regionens oprindelige bemærkninger ikke medfører, at der ved ansøgningen om gravetilladelse ikke skal
foretages en konkret vurdering af ansøgningen på baggrund af råstofplanen og de faktuelle forhold.
Det afgørende i denne sammenhæng er ifølge Region Sjælland retningslinjernes udformning, samt at netop råstofplanens retningslinjer nr. 13 og
nr. 14 levner rum for et konkret skøn og giver mulighed for fravigelse af
udgangspunktet, hvis særlige konkrete forhold taler for det, ligesom formuleringen ”mest muligt” i retningslinje nr. 12 levner rum for et konkret
skøn.
Region Sjælland har desuden anført, at den omtvistede retningslinje i
NMK-220-00013 ikke antager en markant mere overordnet karakter end
retningslinjerne for rækkefølgeplanlægning i råstofplan 2016.
Endeligt har Region Sjælland anført, at råstofplanens bestemmelser for
graveområderne samt beskrivelser heraf særligt fremgår af retningslinjerne nr. 1 og nr. 3, råstofplanens kortgrundlag og beskrivelserne af de enkelte graveområder. Hertil kommer endvidere retningslinjerne for rækkefølgeplanlægning, der omhandler hvorvidt, og i givet fald hvornår, der
kan meddeles tilladelse i graveområdet.
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse
Følgende medlemmer af Miljø- og Fødevareklagenævnet har deltaget i
sagens behandling: Birgitte Egelund Olsen (formand), landsdommerne
Norman Cleaver og Henrik Twilhøj, og de læge medlemmer Pelle Andersen-Harild, Jørgen Elikofer, Knud N. Mathiesen og Jens Vibjerg.
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3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets prøvelse
Efter råstoflovens § 13, stk. 1, 2. pkt., kan regionsrådets afgørelse efter §
5 a alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår
retlige spørgsmål. Det er et retligt spørgsmål, om råstofplanen er lovligt
vedtaget, herunder om de i råstofplanen fastsatte retningslinjer har hjemmel i råstofloven.
Der kan derimod ikke klages over, at råstofplanen burde have haft et andet indhold eller i øvrigt over planens hensigtsmæssighed, da dette er
skønsmæssige spørgsmål, som ikke kan efterprøves af Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Det fremgår af § 11, stk. 1, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, at
nævnet kan begrænse sin prøvelse af en afgørelse til de forhold, der er
klaget over.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har i denne klagesag fundet anledning til
at behandle følgende forhold:
1)
2)
3)
4)

Hjemmel til rækkefølgeplanlægning
Retningslinje nr. 12
Retningslinje nr. 13
Retningslinje nr. 14

3.2 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger
Indledende bemærkninger
Det fremgår af råstoflovens § 1, at lovens formål blandt andet 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, og at
indvinding og efterbehandling tilrettelægges således, at det efterbehandlede areal kan indgå som led i anden arealanvendelse, samt at sikre en
råstofforsyning på længere sigt.
Efter råstoflovens § 5 udfører regionsrådet en kortlægning af råstofforekomsterne på landjorden. Ifølge råstoflovens § 5 a, stk. 1, udarbejder regionsrådet en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen udarbejdes på grundlag af kortlægningen og skal omfatte en periode på mindst 12 år.
Efter råstoflovens § 5 a, stk. 2, fastlægger regionsrådet på baggrund af en
samlet vurdering af udviklingen i regionen og de hensyn, der er nævnt i §
3, overordnede retningslinjer for råstofindvindingen, herunder udlæg af
graveområder og råstofinteresseområder i råstofplanen. Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at bestemmelsen ikke udtømmende angiver,
hvilke forhold retningslinjerne kan regulere, men at den alene indeholder
en hjemmel til at regionerne kan fastsætte overordnede retningslinjer.
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Det følger af råstoflovens § 3, at der ved lovens anvendelse på den ene
side skal lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en
sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige
hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og
vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og
videnskabelige interesser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtbekæmpelse og kystsikkerhed, fiskerimæssige interesser, ulemper
for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.
Videre følger af råstoflovens § 6 a, stk. 3, at regionsrådets forslag til råstofplan udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte
indsigelser. Efter vedtagelsen af råstofplanen, skal regionsrådet sørge for
offentlig annoncering af denne, jf. råstoflovens § 6 a, stk. 6. Regionsrådet
skal herefter hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der
er behov for justeringer eller revision, jf. råstoflovens § 6 a, stk. 7.
Efter råstoflovens § 7, stk. 1, kræver erhvervsmæssig indvinding af råstoffer tilladelse fra regionsrådet. Efter lovens § 10, stk. 1, skal en tilladelse efter lovens § 7, stk. 1, forsynes med vilkår om virksomhedens drift
og om efterbehandling af arealet med henblik på at begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden. Videre skal
der fastsættes vilkår om, at der skal stilles sikkerhed for, at indvindingsområdet bliver efterbehandlet, og at indvindingen og efterbehandlingen
sker efter en plan, der er godkendt af regionsrådet, og som indeholder
hovedelementerne for indvindingen og efterbehandlingen.
Videre følger af råstoflovens § 10, stk. 2, at en tilladelse kan indeholde
vilkår om, at råstofferne skal oparbejdes bedst muligt i forhold til deres
kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål, mens det følger af lovens
§ 10, stk. 3, at der kan fastsætte yderligere vilkår for at varetage de hensyn, der er nævnt i § 3.
Regionsrådets administration af tilladelsesordningen skal ske med udgangspunkt i råstofplanens retningslinjer for råstofindvinding og de i råstofplanen udlagte graveområder og råstofinteresseområder.
3.2.1 Ad 1) Hjemmel til rækkefølgeplanlægning
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at spørgsmålet, om hvorvidt retningslinjerne nr. 12, 13 og 14 kan fastsættes med hjemmel i råstoflovens
§ 5 a, stk. 2, afhænger af, om de enkelte retningslinjer er udarbejdet på
baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i regionen og de samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i råstoflovens § 3, samt om den enkelte retningslinje varetager et lovligt hensyn og opfylder de almindelige
forvaltningsretlige krav om proportionalitet mv.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker indledningsvist, at der hverken i råstofloven eller dennes forarbejder er taget stilling til, om regionerne med hjemmel i råstoflovens § 5 a kan fastsætte retningslinjer for
det åbne gravefelts størrelse (retningslinje nr. 12) eller til spørgsmålet om
rækkefølgeplanlægning, herunder hvorvidt regionerne kan fastsætte begrænsninger af muligheden for yderligere tilladelser til samme indvinder i
samme graveområde/delområde (retningslinje nr. 13) eller etapeinddeling
af udlagte graveområder (retningslinje nr. 14). Nævnet bemærker videre,
at lovgiver heller ikke i tidligere råstoflove og forarbejderne til disse har
taget stilling til spørgsmålet om rækkefølgeplanlægning.6
Den tværregionale arbejdsgruppe7 nedsat af Naturstyrelsen med henblik
på at undersøge perspektiver og muligheder i forhold til rækkefølgeplanlægning for råstofgraveområder udpeget i regionernes råstofplaner, konkluderede i et notat fra 2014, at eventuelle administrativt fastsatte regler
om rækkefølgeplanlægning i form af bekendtgørelse eller vejledning fra
Naturstyrelsen ville forudsætte en lovændring.
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at udstedelse af en vejledning
ikke kræver hjemmel i sig selv. Nævnet finder imidlertid, at en vejledning
udstedt af Naturstyrelsen nødvendigvis må have en lovs ordlyd eller forarbejder at støtte sig op af eller alternativt retspraksis eller nævnspraksis
på området. Nævnet vurderer på den baggrund, at konklusionen fra notatet udarbejdet af den tværregionale arbejdsgruppe nedsat af Naturstyrelsen, som Region Sjælland har citeret på side 27 i råstofplanen (se side 10
ovenfor), således ikke forholder sig til, om rækkefølgeplanlægning kan
hjemles indenfor råstofloven, som et proportionalt virkemiddel der varetager lovens formål, men alene angiver, at der på daværende tidspunkt
ikke var tilstrækkeligt grundlag i lov, forarbejder, retspraksis eller
nævnspraksis til, at Naturstyrelsen kunne udstede en vejledning herom.
Derimod fremgår der af planloven en udtrykkelig hjemmel til rækkefølgeplanlægning, jf. planlovens § 11 b, stk. 1, nr. 12. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder imidlertid, at det ikke, på baggrund af den omstændighed, at der i planloven er udtrykkelig hjemmel til rækkefølgeplanlægning, og dette ikke er tilfældet i råstofloven, kan lægges til grund, at lovgiver har ønsket at udelukke rækkefølgeplanlægning på råstofområdet.
Nævnet bemærker videre, at planlovens § 11 b, stk. 1, nr. 12, regulerer

6

Lov nr. 285 af 7. juni 1972 om udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster i jorden og på

søterritoriet, og lov nr. 237 af 8. juni 1977 om råstoffer.
7
En arbejdsgruppe bestående af Naturstyrelsen og Danske Regioner. Arbejdsgruppens opgaver
blev fastsat i kommissorium af 25. januar 2013, hvorefter gruppen havde til opgave at undersøge
muligheder i forhold til rækkefølgeplanlægning for råstofgraveområder udpeget i regionernes
råstofplaner. Arbejdsgruppen udarbejdede notat af 3. marts 2014 om ” Rækkefølgeplanlægning for
råstofgraveområder”.
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rammerne for indholdet af lokalplaner, og ikke indholdet af konkrete tilladelser.
Endeligt bemærker Miljø- og Fødevareklagenævnet, at der gælder et almindeligt forvaltningsretligt krav om klarhed og bestemthed for forvaltningsakters indhold. Dette gælder særligt for den del af forvaltningsakten,
der beskriver retsvirkningerne, idet disse skal fremstå klart og tydeligt for
adressaten og andre parter.
I Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering af, om retningslinjerne i
Region Sjællands råstofplan 2016 opfylder de almindelige forvaltningsretlige krav om klarhed og bestemthed, har nævnet lagt vægt på, at råstofplanens retningslinjer skal være overordnede, jf. råstoflovens § 5 a,
stk. 2, og samtidigt skal kunne anvendes ved regionens behandling af
ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, jf.
råstoflovens § 7, stk. 1.
3.2.2 Ad 2) Retningslinje nr. 12
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at retningslinje nr. 12 i Region
Sjællands Råstofplan 2016 lovligt kan fastsættes med hjemmel i råstoflovens § 5 a.
Ved vurderingen har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at
Region Sjælland ved retningslinjens fastsættelse har foretaget den i råstoflovens § 5 a, stk. 2, fastlagte vurdering. Nævnet har derudover lagt
vægt på, at baggrunden for reguleringen af det åbne gravefelt er miljøbeskyttelseshensyn, herunder navnlig hensynet til omboende, samt at opnå
en optimal og hensigtsmæssig udnyttelse af råstofferne. Nævnet finder
desuden, at retningslinjens formål er i overensstemmelse med det generelle princip i råstoflovgivningen, hvorefter det skal tilstræbes, at forekomsterne i de eksisterende graveområder så vidt muligt indvindes, før
der åbnes nye råstofgrave,8 og at retningslinje nr. 12 dermed varetager
lovlige hensyn og ikke hindrer en udnyttelse af råstofressourcerne.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at retningslinje nr. 12 er af overordnet karakter i overensstemmelse med kravet i råstoflovens § 5 a, stk.
2. Ved vurderingen har nævnet lagt vægt på, at retningslinje nr. 12 ikke
på forhånd fastlægger gravefeltets faktiske størrelse, men alene angiver,
at det åbne gravefelt skal begrænses mest muligt. Nævnet vurderer, at
denne formulering af retningslinjen indebærer, at Region Sjælland ved
behandling af de konkrete ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer skal foretage en afvejning af de konkrete forhold
og hensynene i råstoflovens § 3 over for hensynet bag retningslinjen.

8

Se Miljøankenævnets afgørelser af 25. januar 1991 i j.nr. 450/14-38/1990 og 450/14-39/1990.

Sidstnævnte er trykt i KFE 1991,s. 171.
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Endeligt finder Miljø- og Fødevareklagenævnet, at retningslinje nr. 12 i
Region Sjællands råstofplan 2016 opfylder de almindelige forvaltningsretlige krav om klarhed og bestemthed.
Ved vurderingen har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at
retningslinjens ordlyd, og den dertil knyttede redegørelse, med tilstrækkelig klarhed og bestemthed beskriver retningslinjens retsvirkninger og sætter rammen for den afvejning, som Region Sjælland skal foretage i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding.
3.2.3 Ad 3) Retningslinje nr. 13
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at retningslinje nr. 13 i Region
Sjællands Råstofplan 2016 indebærer en usaglig forskelsbehandling, og at
retningslinjen ikke vil være egnet til at opnå formålet med den pågældende retningslinje.
Ved vurderingen har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at
formålet med retningslinje nr. 13, ifølge Region Sjællands redegørelse til
retningslinjen, er at hindre gener for naboer, bevare den landskabelige
oplevelse og muliggøre den efterfølgende kommunale planlægning for
området.
Som retningslinjen er formuleret finder Miljø- og Fødevareklagenævnet,
at den kun hindrer ansøgere med en aktiv råstofgrav i at få en ny tilladelse i samme graveområde/delområde, mens øvrige ansøgere, efter en konkret vurdering, kan forvente at modtage tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i graveområdet/delområdet.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det er usagligt at skelne mellem
om indvindingen foretages af den samme råstofindvinder eller ej, idet
naboer, den landskabelige oplevelse og den efterfølgende kommunale
planlægning for området påvirkes på samme måde, uanset om der er tale
om én råstofindvinder med flere åbne grave, eller flere forskellige råstofindvindere med hver deres aktive grav.
3.2.4 Ad 4) Retningslinje nr. 14
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at retningslinje nr. 14 i Region
Sjællands Råstofplan 2016 lovligt kan fastsættes med hjemmel i råstoflovens § 5 a.
Ved vurderingen har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at
Region Sjælland ved retningslinjens fastsættelse har foretaget den i råstoflovens § 5 a, stk. 2, fastlagte vurdering.
Derudover har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at baggrunden for etapeinddelingen er Region Sjællands ønske om at understøtte
den nuværende anvendelse af området, afviklingen af såvel Roskilde Fe26

stival som Roskilde Dyrskue samt Roskilde Kommunes udviklingsplaner
for området. Nævnet har lagt til grund, at delområderne omfattet af retningslinje nr. 14 indgår i ”Den grønne ring” omkring Roskilde, som i
Roskilde Kommunes planlægning er reserveret til udvikling af et bynært
kultur- og fritidsområde. Nævnet har videre lagt til grund, at de pladskrævende arrangementer, Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue, derudover gennem en lang årrække har været afholdt på områderne.
Det er Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at retningslinje nr. 14
er vedtaget for at varetage de rekreative interesser i at kunne afholde
Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue, ligesom retningslinjen understøtter en hensigtsmæssig byudvikling i det bynære landskab omkring Roskilde. Nævnet finder derfor, at retningslinjen varetager lovlige hensyn
efter råstofloven.
Videre har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at der i delområderne omfattet af retningslinje nr. 14, Darup Graveområde og Kamstrup
Graveområde, er forekomster af ensartede råstoftyper (sand, grus og
sten), samt at den i retningslinjen fastlagte etapeinddeling kan fraviges,
hvis det har væsentlig betydning for ansøgers drift, hvis der er et samfundsmæssigt behov for råstofferne, eller hvis etapeinddelingen viser sig
at være uhensigtsmæssig i forhold til råstofindvindingen. Nævnet finder
derfor, at retningslinje nr. 14 ikke hindrer en udnyttelse af råstofressourcerne, hvorved også de erhvervsmæssige hensyn jf. råstoflovens § 3 varetages, og at retningslinjen dermed er i overensstemmelse med lovens
formål, jf. råstoflovens § 1.
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at de hensyn, som skal reguleres på tilladelsesniveau, jf. råstoflovens § 10, stk. 1 – 3, kan være sammenfaldende med de hensyn, som Region Sjælland varetager med retningslinje nr. 14. Nævnet finder, at dette har sin naturlige begrundelse i,
at både de overordnede retningslinjer efter råstoflovens § 5 a, stk. 2, og
vilkår fastsat efter råstoflovens § 10, stk. 1 – 3, blandt andet skal sikre, at
råstofindvindingen sker i overensstemmelse med råstoflovens formål og
efter en afvejning af de hensyn, der fremgår af råstoflovens § 3.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at de overordnede retningslinjer
efter råstoflovens § 5 a, stk. 2, benyttes ved vurderingen af, om der kan
meddeles tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding, mens vilkår efter
råstoflovens § 10, stk. 1 – 3, fastlægger indholdet i en tilladelse, og således forudsætter, at en sådan meddeles. Nævnet finder derfor, at råstoflovens § 10 ikke er til hinder for, at der i de overordnede retningslinjer vedtages en etapeinddeling, som Region Sjælland har gjort med retningslinje
nr. 14.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er af den opfattelse, at den civilretlige
aftale mellem Roskilde Kommune og klager om rækkefølgen for indvinding i områder omfattet af etapeinddelingen i retningslinje nr.14 ikke
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medfører, at retningslinjen må betragtes som usaglig. Nævnet bemærker i
øvrigt, at retningslinjen vedrører et væsentligt større areal end det areal,
der er omfattet af aftalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at retningslinje nr. 14 er af overordnet karakter i overensstemmelse med kravet i råstoflovens § 5 a, stk.
2. Ved vurderingen har nævnet lagt vægt på, at retningslinje nr.14 udgør
et supplement til og har tilsvarende overordnede karakter som retningslinjerne nr. 1 og nr. 2, som fastslår, at det er udgangspunktet, at en ansøger
kan forvente at få tilladelse til råstofindvinding på arealer udlagt som
graveområde, mens der kun undtagelsesvist gives tilladelse til råstofindvinding uden for de udlagte graveområder.
Videre har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at etapeinddelingen fastlagt ved retningslinje nr. 14 kan fraviges, hvis det har væsentlig
betydning for ansøgers drift, hvis der er et samfundsmæssigt behov for
råstofferne, eller hvis etapeinddelingen viser sig at være uhensigtsmæssig
i forhold til råstofindvindingen. Denne formulering af retningslinjen indebærer efter nævnets vurdering, at Region Sjælland ved behandling af
de konkrete ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af
råstoffer skal afveje betydningen for ansøger og det samfundsmæssige
behov for råstofferne over for hensynet bag retningslinjen.
Endeligt finder Miljø- og Fødevareklagenævnet, at retningslinje nr. 14 i
Region Sjællands råstofplan 2016 opfylder de almindelige forvaltningsretlige krav om klarhed og bestemthed.
Ved vurderingen har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at
retningslinjens ordlyd, og den dertil knyttede redegørelse, med tilstrækkelig klarhed og bestemthed beskriver retningslinjens retsvirkninger og sætter rammen for den afvejning, som Region Sjælland skal lave i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig
råstofindvinding.
Særligt vedrørende betydningen for ansøgers drift bemærker Miljø- og
Fødevareklagenævnet, at denne undtagelse giver mulighed for at fravige
den fastlagte etapeinddeling, såfremt ansøger kan godtgøre økonomiske,
driftsmæssige eller lignende hensyn, der medfører, at hensynet bag retningslinjen må fraviges. Nævnet finder, at undtagelsen har den fornødne
klarhed og bestemthed, og at den sikrer varetagelsen af erhvervsmæssige
hensyn i overensstemmelse med råstoflovens § 3.
3.3 Gebyr
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. gebyrbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1.
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3.4 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver retningslinje nr. 13 i Region
Sjællands Råstofplan 2016, som blev vedtaget ved afgørelse af 8. december 2016.
Miljø- og Fødevareklagenævnet giver ikke medhold i klagen over retningslinjerne nr. 12 og nr. 14 i Region Sjællands Råstofplan 2016, som
blev vedtaget ved afgørelse af 8. december 2016.
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales.
Denne afgørelse gøres tilgængelig for førsteinstansen samt for klager
og dennes repræsentant via Klageportalen. Afgørelsen sendes desuden
til eventuelle andre parter i klagesagen.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.mfknafgoerelser.dk. Personoplysninger vil blive anonymiseret.
Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid.

Birgitte Egelund Olsen
Formand
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4. Bilag
Illustrationen er gengivet fra side 67 i Region Sjællands Råstofplan 2016,
vedrørende retningslinje nr. 14.
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