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Rammer for udarbejdelsen af en DN 
råstofpolitik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagens kerne 

 
DN’s repræsentantskab har besluttet, at der skal udarbejdes en ny DN råstofpolitik. HB skal 
beslutte de overordnede retningslinjer for råstofpolitikkens indhold og for den proces, den skal 
udarbejdes i. 
 
Indhold i en råstofpolitik 
 
Efterspørgslen fra afdelingerne på en råstofpolitik har to forskellige afsæt: Dels et ønske om at 
DN mere aktivt forholder sig til den mere overordnede råstofpolitik (hvor meget skal udvindes, 
hvor og hvornår), og dels bistand til de konkrete sager omkring råstofudvinding, som afdelin-
gerne sidder med. Begge dimensioner er i høj grad relevante for DN i relation til den overord-
nede cirkulære økonomi-dagsorden og i forhold til de konkrete udfordringer, som en række lo-
kalafdelinger oplever. 
 
En DN råstofpolitik kan derfor tage udgangspunkt i de tre elementer i en samlet ”fødekæde”: 
 
 

 
 
En DN råstofpolitik bør have som målsætning, at der både formuleres retningslinjer, der kan 
afvendes af afdelingerne i deres løbende, konkrete arbejde, og at der formuleres policy-anbe-
falinger, der kan indgå i det videre politisk arbejde. Det vil være et selvstændigt formål, at der 

Sekretariatet indstiller, at HB beslutter: 
 

- At den kommende DN Råstofpolitik udarbejdes med det indhold og 
efter den tidsplan, der præsenteres i dette notat. 
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kan udformes politiske indspil i samarbejde med andre af kerneinteressenterne mhp. at sikre 
den størst mulige politiske gennemslagskraft. 
 
En ramme for processen 
 
Der er som nævnt tale om et område, som optager en del DN-medlemmer og afdelinger, og 
der er bl.a. blevet etableret et DN råstofnetværk. Det er derudover vores vurdering, at råstof-
området rummer mange – også divergerende – synspunkter blandt DN’s medlemmer og afde-
linger (fx spørgsmålet om fredninger, omfanget af tilladelser mv.). Det er derfor vigtigt, at 
processen rummer tid og mulighed for en hensigtsmæssig inddragelse af både afdelinger og 
netværket. 
 
Det er samtidigt vigtigt i processen at trykprøve eventuelle anbefalinger og holdninger blandt 
kerneinteressenterne, og så vidt sikre sig støtte blandt disse til kommende policy-anbefalinger. 
Derfor bør disse også inddrages i forløbet.  
 
Endeligt skal det påpeges, at der er tale om et ganske komplekst område, hvor der i sekretari-
atet vil være behov for at gennemføre analyser, dialoger mv. Der er derfor i nedenstående for-
slag indlagt relativt vide tidsmæssige rammer for processen. 
 
Et forløb kunne se således ud: 
 
Aktivitet Periode 
 
Rundspørge til afdelingerne omkring hovedudfordringerne 
omkring den nuværende råstofpolitik i Danmark 
 

 
Forår 2020 

 
Drøftelse i HB  
 

 
Forår 2020 

 
Udarbejdelse af debatoplæg, der formidles til både DN-afde-
linger og kerneinteressenter (Dansk Byggeri, NCC, Danske 
Regioner). Høringsperiode på ca. 6 uger. 
 

 
Sommer 2020 

 
Sammenfatning af høringssvar, analyser samt møder med 
kerneinteressenter 
 

 
Efterår 2020 

 
Udarbejdelse af første oplæg til en råstofpolitik samt første 
drøftelse i HB 
 

 
Vinter 2020 

 
Gennemskrivning og ny høring i DN (afdelinger, netværk) 
 

 
Vinter 2021 

 
Udarbejdelse af 2. oplæg og drøftelse i HB 
 

 
Sommer 2021 

 
Endelig vedtagelse på Repræsentantskabsmøde 
 

 
Sommer 2021 
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