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Kodeks for godt naboskab 
ved råstofindvinding
Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk 
og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg. Hvis vi fortsat skal have udvikling og 
vækst i samfundet, kan vi ikke undvære råstofferne. Men råstofindvinding 
fylder også meget i landskabet og kan medføre gener og bekymringer - især 
for de nærmeste naboer. Samtidig er råstoffer en begrænset ressource, som vi 
er nødt til at hente der, hvor naturen har lagt den.

Hvad er kodeks?

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding definerer nogle spilleregler for 
sameksistens – fra ansøgning om gravetilladelse til efterbehandlingen er af-
sluttet. Målet er, at løsningen af de problemer, der opstår, i højere grad kan ske 
gennem dialog mellem naboer og virksomheder. Med kodeks ved naboer hvad 
de kan forvente af virksomheden – udover det, der står i gravetilladelsen. 

Hvem er med?

Alle råstofindvindere kan tilslutte sig kodeks. De 
indvindere, der gør, forpligter sig til at følge de 
kodeksbestemmelser der er beskrevet i denne 
folder. Du kan kende kodeksvirksomheder på 
dette mærke:

Du kan se hvilke virksomheder, der har tilsluttet 
sig kodeks på hjemmesiden:

 www.godtnaboskab.dk

Kodeks er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Industri, Danske Råstof-
fer, erfarne råstofsagsbehandlere fra kommuner, Danske Regioner og Henrik 
Jacobsen, Christiansfeld som repræsenterer nabointeresserne.
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Råstofindvinder, naboer 
og myndigheder
Ved råstofgravning er der en række aktører med forskellige roller: 
Råstofindvinderen har ansvaret for produktionen og den daglige drift, både 
hvis virksomheden selv ejer jorden og hvis jorden er lejet. Det er indvinders 
ansvar at vilkårene i gravetilladelsen overholdes.

Naboer bliver hørt som parter, inden der gives en gravetilladelse. Parter 
er i forvaltningsloven defineret som dem, der har en væsentlig, individuel 
interesse i sagens afgørelse. Myndighederne vurderer fra sag til sag hvem, 
der er part. Parterne skal oftest findes blandt dem, der bor inden for et par 
hundrede meter fra råstofgraven. Naboer kan klage over tilladelser til råstof-
indvinding. Det gælder også, selvom virksomheden har tilsluttet sig Kodeks 
for godt naboskab.

Region og kommune er myndigheder. Som udgangspunkt gives der kun 
gravetilladelse inden for graveområder. Det er regionernes opgave at udpege 
graveområder i den regionale råstofplan. Når gravetilladelsen gives, er det 
myndighedernes opgave at fastsætte de vilkår, der er for råstofgravningen. 
Det er også myndighederne, der skal føre tilsyn med at vilkårene bliver over-
holdt.

Ansøgning Udkast til 
gravetilladelse Partshøring Endelig 

gravetilladelse

Ansøgningsforløb
Overordnet forløb ved ansøgning om råstofgravning

Indvinder Gravetilladelse: 
region

Øvrige tilladelser: 
kommune

Naboer og øvrige
parter kan
kommentere
udkastet

Gravetilladelse: 
region

Øvrige tilladelser: 
kommune



Fra mark til råstofgrav 
Erhvervsmæssig råstofindvinding kræver tilladelse. Fra 1. juli 2014 er det regi-
onerne der giver tilladelse til råstofgravning og bestemmer vilkårene. Det vil 
stadig være kommunerne og staten, der er myndighed på flere områder, bl.a. 
vejadgang, natur og grundvand. Vilkårene regulerer forhold som driftstider, 
støj, skrænthældninger og udkørselsforhold.  

Sammen med gravetilladelsen laves en efterbehandlingsplan, der beskriver 
hvad der skal ske med området, når gravningen er færdig. 

Inden der gives endelig tilladelse, sendes et udkast i partshøring. Når tilla-
delsen er givet, kan parterne klage over afgørelsen. En gravetilladelse skal 
som udgangspunkt fornys efter 10 år. 

Evt. klage-
behandling

Gravefase Efterbehandling

Fornyet
sagsbehandling

Klage-
mulighed

Naboer og øvrige
parter kan
klage over 
afgørelsen

Natur- og Miljøklage-
nævnet

Gravetilladelse: region

Øvrige tilladelser: 
kommune

Ansvar: indvinder
Tilsyn: region

Ansvar: indvinder
Godkendelse: region



Kodeksbestemmelser
Virksomheder, der tilslutter sig kodeks for godt naboskab ved råstofind-
vinding, forpligter sig til at overholde bestemmelserne på denne side. 
Bestemmelserne skal gøre naboskabet bedre i hverdagen. Udover kodeks-
bestemmelserne skal alle virksomheder overholde de regler og vilkår, der 
står i deres indvindingstilladelse.

Før gravning

•  Indvinder inviterer i forbindelse med ansøgning om indvindings- 
tilladelse naboer til et informationsmøde/dialog. Lodsejer og  
myndigheder deltager efter behov.

•  Indvinder giver naboer information om, hvordan arealet forventes 
retableret efter gravning, hvad indvinder forventer vedr. tilførsel af jord, 
arealets anvendelse og hvorvidt der vil blive adgang til arealet.

•  Indvinder tager bedst muligt hensyn til naboers ønsker i graveplaner, og 
vedr. løbende efterbehandling.

•  Indvinder giver realistiske informationer om tidshorisonter for gravning 
og efterbehandling.

•  Indvinder inviterer til en tidlig dialog om, hvordan nabohensyn angå-
ende støv, støj, vibrationer, skredfare, lokal vandindvinding og visuel 
fremtoning kan imødekommes gennem planlægning og tilrettelæggelse 
af driften i gravefasen.

•  Indvinder forpligter sig til dialog med naboer om varetagelse af natur-
hensyn i gravefasen.

•  Indvinder forpligter sig til dialog i nødvendigt omfang med vejmyndig-
hed og naboer om løsninger i forhold til vejsikkerhed.

Under gravning

•  Indvinder tager kontakt til naboer, hvis der viser sig behov for ændrin-
ger i tids- og graveplaner.

•  Henvendelser fra naboer om gener tages alvorligt og parterne prøver i 
fællesskab at finde en løsning.

•  Der skal følges op på aftaler fra evalueringsmøder.

•  Naboer skal vide, hvem der er driftsansvarlig. Henvendelse om gener 
skal altid først rettes til den driftsansvarlige for at finde egnede  
løsninger hurtigt.

•  Resumé af gravetilladelse (2-4 sider) distribueres til naboer.
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Godt naboskab kræver 
gensidig indsats
Det er råstofindvinderen, der har ansvaret for og skal tage initiativ til  
dialogen med naboer.

For at sikre gode resultater, er det vigtigt, at dialogen starter tidligt. Derfor  
inviterer indvinder allerede i forbindelse med ansøgning til dialog med  
naboerne, så synspunkter kan diskuteres og misforståelser afværges.
 
Godt naboskab kræver en gensidig indsats. Det indebærer vilje til dialog og 
til at finde løsninger fra både indvinder, naboer og myndigheder. De for-
melle klageregler gælder uændret, men problemer løses bedst gennem lokal 
dialog.
 
Et årligt evalueringsmøde mellem indvinder, naboer og evt. lokale, grønne 
organisationer kan være et middel til at vedligeholde det gode naboskab. 
Hér kan problemer, løsninger og erfaringer udveksles, ligesom justeringer 
i graveplan eller retableringsønsker kan diskuteres.

www.godtnaboskab.dk


