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Side 1 

 

 

Bilag 3 

 

 

Miljøvurderingsprocessen for ansøgning om råstofind-

vinding 

 

Miljøvurderingsprocessen stiller krav om udarbejdelsen af en miljø-

konsekvensrapport for projektets forventede, væsentlige påvirkninger 

af miljøet. 

 

Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes og i offentlig høring, inden 

ansøgeren eller bygherren kan få tilladelse til at påbegynde projektet. 

 

Udover at belyse miljøkonsekvenserne af et projekt, kan miljøvurde-

ringen også undersøge alternativer eller ændringer af bygherrens 

projekt. Samtidig er det et vigtigt formål, at miljøvurderingsproces-

sen giver offentligheden og myndighederne mulighed for at komme 

med forslag eller indsigelser i forbindelse med projektet eller de vil-

kår, projektet kan realiseres under. Som borger skal der således væ-

re mulighed for at blive hørt samt at klage over en række af de be-

slutninger, som myndigheden træffer i forbindelse med miljøkonse-

kvensrapporten. 

 

Miljøvurderingsprocessen for ansøgning om råstofindvinding: 

Hvis en ansøgning om råstofindvinding vurderes at kunne påvirke 

miljøet væsentligt eller omfatter arealer større end 25 ha, er projek-

tet omfattet af miljøvurderingslovens1 krav om miljøvurdering, og 

miljøvurderingsprocessen igangsættes. 

 

Ved opgørelse af arealet, benævnet "minestedets areal" i miljøvurde-

ringsloven, inddrages alle tilstødende arealer, hvortil ansøger har en 

gyldig tilladelse til at indvinde råstoffer, samt det ansøgte areal, her-

under arealer, som midlertidigt benyttes til eksempelvis oplag, trans-

portveje, sorteringsanlæg eller lignende. 

 

                                           
1 LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af pla-

ner og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven 



 

Side 2 

1. høringsfase / offentlighedsfase: 

Miljøvurderingsprocessen igangsættes ved, at Region Midtjylland ud-

arbejder et udkast til afgrænsning af indholdet i den miljøkonse-

kvensrapport, som ansøger skal udarbejde. Regionen sender udkastet 

til afgrænsning i høring ved offentligheden og eventuelt berørte myn-

digheder. Region Midtjylland fastsætter en frist for høring af offent-

ligheden på 14 dage. Fristen kan fraviges, såfremt der foreligger sær-

lige omstændigheder i den konkrete sag. 

 

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten: 

På baggrund af indkomne oplysninger og bemærkninger fra 1. hø-

ringsfase udarbejder Region Midtjylland et afgrænsningsnotat, der 

beskriver, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger, som ansø-

geren skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten, skal være. 

 

Miljøkonsekvensrapporten: 

Med udgangspunkt i afgrænsningsnotatet udarbejder ansøgeren et 

udkast til miljøkonsekvensrapporten. Rapporten skal indeholde oplys-

ningerne beskrevet i miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7 samt Re-

gion Midtjyllands afgrænsningsnotat. 

 

Miljøkonsekvensrapporten vil typisk indeholde følgende hovedpunk-

ter: 

 

 Anlæggets fysiske udformning – projektbeskrivelse 

 Mulige alternativer til det ønskede anlæg eller måden det bli-

ver udført på 

 Den nuværende miljøtilstand 

 Anlæggets påvirkninger på det omgivende miljø 

 Foranstaltninger der kan forhindre eller nedbringe skadelige 

virkninger på miljøet 

 Et ikke-teknisk resumé 

 

Råstoftilladelsen / VVM-tilladelsen: 

Efter Region Midtjylland har sikret, at miljøkonsekvensrapporten op-

fylder kravene i § 20 og bilag 7, udarbejder regionen et udkast til rå-

stoftilladelse på baggrund af ansøgningsmaterialet og miljøkonse-

kvensrapporten. Råstoftilladelsen erstatter, jf. miljøvurderingsbe-

kendtgørelsens2 § 9, stk. 1, punkt 1, en tilladelse efter miljøvurde-

ringslovens § 25. 

 

                                           
2 BEK nr. 913 af 30/08/2019 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurde-

ringer og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete pro-

jekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-

krete projekter (VVM) - Miljøvurderingsbekendtgørelsen 

 



 

Side 3 

2. høringsfase / offentlighedsfase – Hørings over miljøkonse-

kvensrapporten og udkast til råstoftilladelsen: 

Ansøgning, miljøkonsekvensrapport samt udkast til råstoftilladelse 

sendes i høring hos berørte myndigheder, interesseorganisationer og 

parter og annonceres på Region Midtjyllands hjemmeside. Høringsfri-

sten er mindst 8 uger. 

 

Afgørelsen: 

Når høringen er afsluttet, indarbejder Region Midtjylland resultaterne 

af høringen i råstoftilladelsen og sender eventuelt tilladelsen i parts-

høring hos ansøger i minimum to uger. Dernæst fremsendes den en-

delige råstoftilladelse til ansøger og til orientering til berørte myndig-

heder, interesseorganisationer og parter samt annonceres på Region 

Midtjyllands hjemmeside. Efter offentliggørelsen er der en klagefrist 

på 4 uger, hvor afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet. Påklages afgørelsen ikke, kan ansøgeren herefter påbegynde 

projektet. 

 

 

 


