Anmeldelsesskema
til brug for ikke-erhvervsmæssig indvinding af råstoffer
(Indsendes til Bornholms Regionskommune)
E-mail: nmf@brk.dk

Ejendom
Matr. nr.(e):
Ejerlav:
Ejendomsnummer:
Kommune:
Samlet areal (m2 eller ha)

Ejendommens ejer:
Navn:
Adresse:

Stednavn:

Postnr.:

Postdistrikt:

Telefon:

Mobiltelefon

Navn på den, der skal foretage gravning, såfremt det ikke er ejeren selv:
Navn:
Adresse:

Stednavn:

Postnr.:

Postdistrikt:

Telefon:

Mobiltelefon

Ejendom/restriktioner
Er der landbrugspligt på ejendommen
Er der fredskovspligt på ejendommen
Er indvindingsområdet helt eller delvist strandbred
Er indvindingsområdet eller dele heraf fredet
Er der rejst fredningssag på indvindingsområdet eller dele heraf

Ja

Nej

Indvindingen
Råstoffets art:
(sand, sten, grus, tørv, ler, kalk, m.m.)
Planlagt dato for indvindingens begyndelse
Planlagt dato for indvindingens afslutning
m

Planlagt gravedybde

m³ pr. år.

Indvindingens forventede omfang
Hvordan skal de indvundne råstoffer anvendes

Hvor skal de indvundne råstoffer anvendes

Hvordan og hvornår påtænkes indvindingsområdet efterbehandlet

Yderligere oplysninger eller bemærkninger:

Dato:

Ejers underskrift:

Vejledning i anmeldelse om ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding
Ifølge råstofloven (lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017) må erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer kun ske efter tilladelse fra det pågældende regionsråd (for Bornholms Regionskommune ligger kompetencen hos kommunalbestyrelsen). En sådan tilladelse er dog ikke fornøden, såfremt ejeren af en ejendom alene har til hensigt at indvinde råstoffer i ikke-erhvervsmæssigt øjemed eller udføre prøvegravninger.
Ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding.
En ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding er karakteriseret ved
- at de mængder, der indvindes, er beskedne,
- at materialerne ikke indvindes med salg for øje,
- at de bruges i umiddelbar nærhed af indvindingsstedet til private formål, typisk til vedligeholdelse af markog skovveje.
Anmeldelse.
Det er uden videre tilladt at udnytte råstofforekomster på en ejendom i ikke-erhvervsmæssigt øjemed, såfremt indvindingen ikke vil overstige 200 m³ om året.
Hvis en ejer forventer, at en ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding vil overstige 200 m³ årligt, skal der ske
anmeldelse til råstofmyndigheden, hvor indvindingen skal finde sted (Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø). Anmeldelsen skal foretages på dette anmeldelsesskema.
Skemaet skal vedlægges:
1. Tingbogsattest
2. Kort over ejendommens beliggenhed og indvindingsområdets udstrækning i målforhold 1:25.000.
Indvindingen kan påbegyndes, når anmeldelsen er indsendt til Bornholms Regionskommune.
Vilkår for ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding.
Bornholms Regionskommune kan stille særlige vilkår for en ikke-erhvervsmæssig indvinding. Sådanne
vilkår kan bl.a. gå ud på at sikre, at indvindingen og efterbehandlingen foregår under størst mulig hensyntagen til det omgivende landskab. Vilkårene skal stilles af Bornholms Regionskommune inden 4 uger efter at
anmeldelsen er modtaget.
Under alle omstændigheder skal der udføres efterbehandling af arealet, jf. råstoflovens § 7, stk. 3.
Anden lovgivning.
En ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding kan være i strid med anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelsesloven, hvis indvindingen skal foregå inden for de særlige beskyttelseslinjer for strandbredder, søer, fortidsminder m.v., eller såfremt indvindingen vil påvirke særligt beskyttede naturtyper, såsom søer, vandløb, moser, heder, strandenge, ferske enge og overdrev.
Hvis indvindingen skal foregå på et fredskovspligtigt areal, skal der indhentes tilladelse efter skovloven hos
Miljøstyrelsen.
Du har pligt til selv at indhente de fornødne tilladelser efter anden lovgivning. Bornholms Regionskommune vil kunne give dig nærmere oplysning om, hvilke myndigheder du i givet fald skal rette henvendelse til.

