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Miljø/råstofteamet

21. august 
2018

•Regionsrådets beslutning om:

•Råstofplanen skal revideres

•Godkendelse af indkaldelse af idéer og forslag 
med debatoplæg

august -
oktober 2018

•Offentlig høring af indkaldelse af idéer og forslag 
med debatoplæg

24. april - 6. 
juni 2019

•6 ugers partshøring af miljøgennemgange af 
forslag til nye graveområder, samt af forslag til 
interesseområder (lovkrav er 4 uger)

•8. maj - 29. maj borgermøder med orientering om 
processen om råstofplanen og præsentation af 
forslag til nye graveområder, forslag til nye 
interesseområder og forslag til eksisterende 
områder, der kan tages ud af råstofplanen

August-
september

•Politisk beslutning om hvilke områder, der 
videreføres i udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 
2020

25. august 
2020

•Miljø og klimaudvalget beslutning om indstilling til 
regionsrådet

•Om 8 ugers høring af forslag til Råstofplan 2020 
og af miljøvurderingen af planen

•Om hvilke grave- og interesseområder, der skal 
være del af forslag til Råstofplan 2020 og hvilke 
eksisterende områder, der foreslåes taget ud af 
råstofplanen 

22. 
September

2020

•Regionsrådet

•Beslutning om 8 ugers høring af forslag til 
Råstofplan 2020 og af miljøvurderingen af planen

•Beslutning om hvilke grave- og interesseområder, 
der skal være del af forslag til Råstofplan 2020 og 
hvilke eksisterende områder, der foreslås taget ud 
af råstofplanen 

23. 
september –

18. 
november 

2020

•8 ugers offentlig høring af forslag til Råstofplan 
2020 og af forslag til  miljøvurdering af planen

•Borgermøder de steder, hvor der stilles forslag om 
nye grave- eller interesseområder

1. kvartal 
2021

•Miljø- og klimaudvalget samt regionsrådet

•Endelig vedtagelse af Råstofplan 2020 med 
miljøvurdering

1-2. kvartal 
2021

•Klageperiode på 4 uger efter planens vedtagelse
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Afklaringspunkter i sagen om genoptagelse
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•Administrationen afventer følgende:

• Klagenævnets afgørelsen om eventuel genoptagelse af  

klagesagen 

• Hvis klagenævnet genoptager sagen - indeholder 

afgørelsen også en afgørelse af klagesagen, der 

genoptages?

• Hvis den mod forventning ikke indeholder en afgørelse af 

klagesagen - hvad er så den retslige status på Råstofplan 

2016, indtil sagen er afgjort?

Miljø/råstofteamet
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Mulige udfald
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• Hvis nævnet vælger at genoptage sagen og giver regionen 

medhold

• Processen følger den præsenterede procesplan, og der inddrages ikke 

yderligere elementer i processen, end allerede planlagt, med mindre 

nævnet inddrager nye elementer i behandlingen af klagesagen.

• Hvis nævnet ikke vil genoptage sagen, eller fastholder sin 

afgørelse helt eller delvist:

• Planprocessen for Råstofplan 2020 udvides til at omfatte en lovliggørelse 

af Råstofplan 2016 - Råstofplan 2016-2024. 

• Der skal udarbejdes afgrænsningsnotater for i alt 13 interesseområder 

(både for Råstofplan 2016 og 2020) og supplerende miljøvurdering for 4 

graveområder (fra Råstofplan 2016)

• Administrationen forventer under alle omstændigheder at 

følge den reviderede procesplan

Miljø/råstofteamet


