
Den 10. december 2013 

 

Sags ID: SAG-2013-07229 

Dok.ID: 1785703 

 

BTT@kl.dk 

Direkte 3370 3302 

Mobil 2913 6610 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 1/6 

 

 

 

KL's høringssvar til  lovforslag om ændring af lov  om 

miljøbeskyttelse og råstofloven  

KL har modtaget lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og rå-

stofloven. Hermed fremsender KL’s sekretariat høringssvar til udkastet. 

Der tages forbehold for en politisk behandling af høringssvaret. 

 

Lovforslaget er en opfølgning på evaluering af kommunalreformen som en 

udmøntning af en del aftalen ”Rammer for justering af kommunalrefor-

men” indgået mellem regeringen og folketingets øvrige partier d. 26. juni 

2013. 

Helhedsindtryk 

Som fremført i forbindelse med evaluering af kommunalreformen er KL 

grundlæggende bekymret over, at tilladelsesdelen efter råstofloven og god-

kendelse af deponierne flyttes.  

 

Det er kommunerne, som kan anlægge et helhedssyn og tænke lokale hen-

syn til miljø, natur, grundvand osv. sammen med fx gravetilladelser og god-

kendelse af deponier. Da begge områder indeholder mange emner, som 

også er kommunernes myndighedsområde fremover, er der i begge tilfælde 

tale om at fravige et grundlæggende princip for kommunalreformen om at 

borgere og virksomheder skal henvende sig ét sted. KL forventer heller 

ikke, at der vil ske et kvalitetsløft som følge af at Regionerne vil få en større 

sagsfrekvens, da det bliver i et smalt fagligt miljø og ikke i det brede faglige 

miljø i kommunerne, ligesom overgangsperioden uvægerligt vil medføre 

forlængede sagsbehandlingstider. 

 

KL anerkender dog at flytningen af opgaverne er en del af en bred aftale 

mellem regeringen og folketingets øvrige partier og vil med dette hørings-

svar arbejde for at overflytningen af opgaverne sker på en fornuftig måde. 

Naturstyrelsen 

Vandplaner og havmiljø 

 

Sendt pr. mail til: 

nst@nst.dk  

 

Vedr. j. nr. NST-700-00030. 
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Generelle bemærkninger  

Råstoffer. Råstofloven 

I lovforslag til ændring af råstofloven ændres ”kommunalbestyrelsen” til 

”regionsrådet” og ”kommunalbestyrelserne” til ”regionrådene”. ”kommu-

nalbestyrelsens” slettes i §36 stk. 2 og der indsættes: »§ 10 a. Regionsrådet 

skal ved fastsættelse af vilkår om efterbehandling, jf. § 10, stk. 1, høre 

kommunalbestyrelsen. Høringsfristen skal fastsættes til mindst 4 uger.« 

Samarbejde og overgangsregler 

KL hæfter sig ved at der i bemærkningerne til Lovforslaget skrives om sam-

arbejde mellem kommuner og regioner. Det kan samtidig konstateres, at det 

er ikke med i lovteksten, bortset fra den uændrede §8 og forslaget til §10a. 

Her vil det være vigtigt at få tydeliggjort rammerne for samarbejdet i vejled-

ning og Administrationscirkulære. 

 

Der vil være behov for et tæt samarbejde mellem kommune og region i sa-

gerne om råstofindvinding, da kommunerne er myndighed for de fleste an-

dre interesser i det åbne land og en række øvrige myndighedsområder, her-

under naturbeskyttelse, vandforsyning, miljøbeskyttelse og vejlovgivning. 

Det er helt afgørende for en smidig og effektiv opgavevaretagelse fremad-

rettet, at kommunerne involveres meget tidligt i forløbet. 

 

KL tager udgangspunkt i at regionsrådet også overtager kommunalbestyrel-

sens opgaver efter Administrationscirkulæret herunder samordningspligt. I 

lovforslaget er der ikke taget højde for de situationer, hvor Administrat i-

onscirkulæret ikke forpligter tilladelsesmyndigheden til at høre kommuner-

ne. For KL er det derfor vigtigt, at det kommer til at fremgå af lovgivnin-

gen, at kommunerne altid skal høres inden tilladelsesmyndigheden træffer 

afgørelse efter råstofloven, dvs. også i de situationer, hvor der ikke umid-

delbart synes at være noget at samordne. Dette vil være den bedste måde at 

sikre, at kommunerne kan varetage egne myndighedsområder i relation til 

råstofområdet og samtidig bistå regionerne i varetagelse af deres. 

 

Efter lovforslaget skal Regionsrådet ved fastsættelse af vilkår om efterbe-

handling, jf. § 10, stk. 1, høre kommunalbestyrelsen og høringsfristen skal 

fastsættes til mindst 4 uger. KL opfatter ”mindst 4 uger” som et udtryk for, 

at høringsfristen kan forlænges. Der vil uvægerligt blive tilfældet i flere situ-

ationer, bl.a. hvor et høringssvar forudsætter politisk behandling. Dette bør 

som minimum fremgå af lovbemærkningerne. 

 

I kommunerne vil der også fremover være brug for sagsbehandlere, der har 

kendskab til råstofindvinding og råstofloven, og som både kan koordinere 

kommunens høringssvar til regionen og være med til at finde løsningsmo-

deller, når der er konkrete konflikter mellem arealinteresser og råstofind-
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vinding. Der er forsat brug for ressourcer i kommunerne til behandling af 

sager efter råstofloven for at sikre en smidig og effektiv myndighedsbe-

handling.  

 

KL ønsker at gøre opmærksom på, at der kan forventes et samlet merfor-

brug af ressourcer på området som følge af forslaget. Dette skyldes, at 

kommuneren hidtil har kunnet drage nytte af, at man ikke kun har været 

tilladelsesmyndighed efter råstofloven, men også myndighed for en lang 

række andre forhold, jf. ovenfor. Kommunerne har således kunne drage 

nytte af en udstrakt synergieffekt som godkendelsesmyndighed. 

Efterbehandlingsplan og endelig godkendelse af efterbehandling 

Det er væsentligt, at kommunalbestyrelsen bliver involveret i godkendelse 

af efterbehandlingsplaner og endelig godkendelse af efterbehandlingen. Det 

er kommunerne der har lokalkendskabet og viden og kompetencer på de 

hensyn, der skal lægge til grund for efterbehandlingsplanerne. En høring 

kan dermed ikke stå alene og det er vigtigt at få sikret en tidlig og grundig 

involvering af kommunerne. Det er ikke tilstrækkeligt med en høring vedr. 

vilkår for efterbehandling. 

 

Lovforslaget forholder sig ikke til at det er kommunerne, der har kompe-

tencen til at planlægge for efterbehandling jf. NKN 41-00066. Her vil det 

være vigtigt at tydeliggøre, at det fortsat er kommunerne, der har kompe-

tence til at arealplanlægge for færdiggravede råstofområder efter planloven. 

VVM 

I bemærkningerne til lovforslaget er det nævnt, at det er hensigten, at regi-

onsrådet skal overtage kommunalbestyrelsens kompetence i henhold til 

VVM-bekendtgørelsen og at dette kan ske ved en ændring af VVM-

bekendtgørelsen. KL er at den opfattelse, at det vil være mest hensigtsmæs-

sigt at fastholde kommunernes opgaver i forhold til VVM. Kommunerne 

har et bredt fagligt miljø og den nødvendige helhedskompetence og viden i 

forhold til natur, miljøbelastning, kommuneplanlægning, naboforhold osv. . 

Og kommunerne har det brede faglige miljø. Og de nationale ambitioner 

om bedre erhvervsservice, klimatilpasning og øget bæredygtighed sikres 

bedst ved at fastholde VVM kompetencen i kommunerne. Alternativt vil 

VVM-opgaven kræve en omfattende høring i kommunerne. 

Øvrige bemærkninger 

KL mener i øvrigt, at det er afgørende for arbejdet med miljøministeriets 

ressourcestrategi om at fremme ressourceeffektiviteten, at Regionen pålæg-

ges, at indtænke en styrkelse af ressourceeffektiviteten inden der gives till a-

delser, herunder en vurdering af om der kan anvendes genanvendelige ma-

terialer i større omfang. Hvis markedet oversvømmes med jomfruelige ma-

terialer er det svært at få genanvendelses fremmet. 
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Deponier. Lov om miljøbeskyttelse. 

Forslaget til ændring af lov om miljøbeskyttelse indebærer alene, at § 66, 

stk. 5 ophæves da den bliver overflødig, når godkendelseskompetencen for 

affaldsdeponeringsanlæg flyttes fra kommunerne til staten. Selve overflyt-

ningen af godkendelseskompetencen for deponeringsanlæg fra kommuner-

ne til staten vil ske ved en senere ændring af godkendelsesbekendtgørelsen.  

Dette betyder at det ikke længere vil fremgå af loven, at miljøministeren 

fører tilsyn med visse kommunale affaldshåndteringsanlæg som depone-

ringsanlæg. 

 

Forslaget til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen vil blive sendt i hø-

ring senere så kompetenceoverflytningen kan effektueres, når den foreslåe-

de ændring af miljøbeskyttelsesloven træder i kraft den 1. juli 2014. 

Manglende oplysninger 

Da et forslag til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen ikke er sendt i 

høring samtidig med forslaget til ændring af miljøbeskyttelsesloven, og da 

forslaget til lovændring ikke indeholder mange oplysninger om hvilke kon-

sekvenser forslaget vil have, er det vanskeligt at kommentere på lovforsla-

get. Det forventes at konsekvenserne tydeliggøres i forbindelse med udar-

bejdelsen af forslaget til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen. KL for-

beholder sig derfor ret til senere kommentarer. 

 

KL har ikke været inddraget i udarbejdelsen af forslaget til lovændring, men 

stiller sig til rådighed i forbindelse med udarbejdelsen af ændring af god-

kendelsesbekendtgørelsen. 

Samarbejde og overgangsregler 

Der vil fortsat være behov for et omfattende samarbejde mellem staten og 

kommunerne omkring deponeringsanlæg, da kommunerne fortsat vil være 

myndighed for anlæggene indenfor f.eks. byggesagsbehandling, beredskabs-

forhold, forhold omkring vand/spildevand/grundvand/recipienter, affalds-

forhold og fysisk planlægning. Det fremtidige samarbejde mellem staten og 

kommunerne omkring deponeringsanlæggene er derfor yderst vigtigt at få 

afklaret nærmere, ligesom overgangsregler i forbindelse med kompetence-

overdragelsen bør afklares nærmere for at finde en fornuftig fremadrettet 

løsning. KL ser derfor frem til et samarbejde om denne afklaring. 

 

Det fremgår ikke af forlaget til lovændring, hvilke overgangsregler der fore-

slås for godkendelse af deponeringsanlæg. I forhold til overgangsreglerne er 

det vigtigt at forholde sig til konsekvenser for sagsbehandlingstider og ser-

vice og finde en fornuftig løsning. 
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KL ønsker at gøre opmærksom på, at der kan forventes et samlet merfor-

brug af ressourcer i kommuneren og Miljøstyrelsen som følge af forslaget. 

Dette skyldes, at kommuneren hidtil har kunnet drage nytte af, at man ikke 

kun har været godkendelsesmyndighed efter Miljøbeskyttelsesloven for de-

poneringsanlæggene, men også myndighed for en lang række andre forhold, 

jf. ovenfor. Kommunerne har således kunne drage nytte af en udstrakt sy-

nergieffekt som godkendelsesmyndighed. 

Detaljerede bemærkninger  

Administrationscirkulæret 

KL tager udgangspunkt i, at Administrationscirkulæret (Cirkulære om 

kommunalbestyrelsernes behandling af ansøgninger om tilladelse til er-

hvervsmæssig råstofindvinding og af anmeldelser om ikke-erhvervsmæssig 

råstofindvinding (administrationscirkulæret) af 20. december 2006, Miljø-

ministeriet I medfør af § 35 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 

af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 566 af 24. juni 2005) består og at 

der sker en gennemskrivning af administrationscirkulæret, hvor ”kommu-

nalbestyrelsen” og derivater bliver erstattet med tilsvarende ”regionsrådet”.  

 

For KL er det centralt, at Administrationscirkulæret derudover gennemgå-

ende revideres, således at råstofmyndighedens opgaver i højere grad bliver 

beskrevet. Lovforslaget indebærer f.eks. naturligt nok betydeligt større a f-

stande mellem råstofmyndighed, ansøgte projekter og i gangværende pro-

jekter. Det er derfor afgørende, at RÅL §31 stk. 4 bliver bliver taget i an-

vendelse, så der bliver tale om en minimums tilsynsfrekvens.  

Efterbehandlingsplan og endelig godkendelse af efterbehandling. 

Vilkår for efterbehandling er én ting, en anden ting er efterbehandlingspla-

nen og den godkendte efterbehandling noget helt tredje. Efterbehandling af 

en råstofgrav kan reelt ændre sig i forhold til en oprindelig hensigt i vilkåre-

ne i tilladelsen pga. en uforventet udvikling f.eks. i  råstofforekomsternes 

beskaffenhed og udbredelse i undergrunden. Det ikke usædvanligt, at der 

løbende sker ændringer i "en godkendt grave- og efterbehandlingsplan". 

Disse ændringer kan have langtrækkende konsekvenser for naboer, naturen 

og den fremtidige anvendelse af et areal.  

 

For KL er det derfor væsentligt, at lovgivningen sikrer at kommunerne ind-

drages såvel i godkendelse af efterbehandlingplanen og som i den endelige 

godkendelse af efterbehandlingen. På denne måde vil de gode fremtidssik-

rede løsninger, der hænger sammen med omgivelserne og kommunens plan-

lægning i øvrigt, kunne tilvejebringes.  
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VVM 

Det fremgår af kommentarerne til lovforslaget, at der er hensigten at kom-

munalbestyrelsernes VVM-kompetence skal overgå til regionsrådene. Der 

står videre at ”Flytning af VVM-kompetencen fra kommunalbestyrelsen til 

regionsrådet vil svare til de tilfælde, hvor staten er VVM-myndighed, jf. 

VVM-bekendtgørelsens §§10-11, og der vil med flytning af kompetencen 

ikke blive ændret på, hvornår der indtræder VVM-pligt i forbindelse med 

tilladelse til indvinding af råstoffer. Regionrådets overtagelse af VVM-

kompetence kan ske ved en ændring af VVM-bekendtgørelsen”.  

 

For KL er det afgørende, at VVM kompetencen følger kommuneplanmyn-

digheden. Det gælder såvel for projekter opført på VVM-bekendtgørelsens 

bilag 1 (obligatorisk VVM pligt) som projekter på bilag 2 (screening for 

VVM pligt). Ikke mindst for de projekter, hvor der skal gennemføres VVM-

procedure, er der typisk tale om større projekter eller projekter med en 

principiel karakter, som er væsentlige for udviklingen i kommunen. Det er 

væsentligt at VVM kompetencerne fastholdes samlet i kommunerne, med 

udgangspunkt i et bredt fagligt miljø, der samlet set har kompetencerne til 

at Vurdere Virkningen på Miljøet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarke Tveterås Tind 

Konsulent 

KL, Kontor for Teknik- og Miljø 

 


