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KL’s høringssvar til udkast til ”Administration af R åstofloven – en vejledning til regioner og kommuner”

Den 21. maj 2012
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Sagsid 000241154

Sekretariatet vil gerne kvittere for det fremsendte udkast til ”Administration
af Råstofloven – en vejledning til regioner og kommuner”. Sekretariatet
finder, at der med dette udkast er sket en signifikant forbedring af den eksisterende vejledning.
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Det er dog samtidige sekretariatets opfattelse at der fortsat findes områder
hvor vejledningen bør forbedres således at der tilvejebringes et klart kommunalt administrationsgrundlag for området. Sekretariatet findes det beklageligt, at der tilsyneladende ikke i denne omgang har været afsat de nødvendige ressourcer fra statens side til at løfte opgaven.
Generelle bemærkninger
Vejledningen er med nærværende revision blevet mere systematisk og tidssvarende. Der er dog forsat behov for at gå vejledningen igennem med en
juridisk tættekam med det formål at sikre at alle dele af vejledningen er helt
i overensstemmelse med gældende lov.
Den nuværende opdatering har fokuseret på en opdatering ift eksisterende
retspraksis men det er derudover nødvendigt at prioritere en juridisk gennemgang også af de områder hvor der ikke foreligger afgørelser. Samtidig er
det vigtigt at sikre en løbende opdatering af vejledningen som følge af nye
afgørelser. Det er ligeledes sekretariatets vurdering at en yderligere opstramning ift. vejledningens omfang er mulig.
Ansøgningsskema og indberetning
Flere kommuner efterlyser at der sker en opdatering af det særlige ansøgningsskema så det bliver mere tidssvarende og bringes i overensstemmelse
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med vejledningens opbygning. Det bør endvidere undersøges om der er
mulighed for at gøre indberetningen af indvundne råstoffer elektronisk.
Forholdet mellem råstofloven og planloven
Med baggrund i udkastet til vejledningen fremstår det uklart hvilke vilkår der
kan stilles for efterbehandling af arealet, eksempelvis spørgsmålet om hvorvidt
der kan stilles vilkår om at området skal være tilgængelig for rekreative oplevelser for en bredere kreds. Det er ligeledes uklart i hvilke tilfælde der skal laves
en lokalplan for råstofudvinding.
Der er i dag ikke mulighed for at sikre og håndhæve, at efterbehandlingsvilkårene overholdes når efterbehandlingen er udført, sikkerhedsstillelsen er
frigivet og arealet ikke længere er omfattet af råstofloven. Det drejer sig ofte
om forbud mod anvendelse af pesticider og gødning. Hvordan sikres dette?
Der har i de seneste år været fokus på, at efterbehandlede råstofgrave har et
stort natur- og rekreativ potentiale. Dette emne bør derfor have et større
fokus i vejledningen.
Sikkerhedsstillelse
Efter lovens §10 stk. 1 skal en råstoftilladelse indeholde vilkår om sikkerhedsstillelse for efterbehandling af indvindingsarealet. Flere kommuner peger på det hensigtsmæssige i at der findes en fælles beregningsmodel for
sikkerhedsstillelse. Som det er i dag variere beregning af sikkerhedsstillelsen
fra en meget simpel flademodel til mere avancerede beregninger, der mere
specifikt tager højde for hvor meget en efterbehandling værste fald vil indebære af omkostninger. Sekretariatet foreslår at der indledes en dialog herom, alternativt en begrundelse for hvorfor staten ikke ønsker en indsats på
dette område.
Sekretariatet henviser i øvrigt til det vedhæftede bilag med specifikke rettelser fra Kommunal Teknisk Chefforening.
Med venlig hilsen
Berit Mathiesen
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