
1 
 

Vejledning	til	digital	indberetning	af	indvundne	

råstofmængder	i	Bornholms	Regionskommune	

I henhold til bekendtgørelse nr.788 af 23/06/2014, skal den, der foretager råstofindvinding på 
landjorden én gang årligt foretage indberetning om arten og mængden af de råstoffer, der 
indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf.  
 
Vi er, som resten af den offentlige sektor, i gang med en digitalisering, og nu er turen kommet til 
råstofindberetningerne. Det er vores overbevisning, at den nye råstofportal vil gøre det lettere for 
alle parter, at foretage den lovpligtige indberetning, som Bornholms Regionskommune skal 
videresende til Danmarks Statistik. 
 
Alle råstofindvindere på Bornholm har fået tilsendt en e-mail med et link til råstofportalen. Her 
følger en kortfattet vejledning i anvendelsen af systemet. Rækkefølgen fremgår af de røde numre i 
højre hjørne af felterne. 
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Ved at klikke på linket i den udsendte mail, ledes 
brugeren til ”Portal for råstofindvinding”. Første gang 
portalen besøges, bliver brugeren bedt om at ændre 
adgangskoden. 
 
Husk at koden skal indeholde både små og store 
bogstaver samt tal og være mindst 8 karakterer lang! 
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Ved fremtidige besøg anvendes den valgte adgangskode 
sammen med virksomhedens CVR-nummer til login.  
 
Det er muligt at få tilsendt en ny adgangskode. 
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Indberetningen påbegyndes ved at vælge det rette årstal 
for indberetningen. Det er muligt at sende en mail til 
regionskommunens råstofmedarbejder, ved at klikke på 
”Kontakt regionen”. Ved at klikke på ”Konto” herunder, 
kan der skiftes adgangskode eller kontaktperson eller der 
kan logges ud. 
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Indberetning af de indvundne råstofmængder foregår 
næsten som det plejer. Der skal indtastes de samme 
oplysninger som der plejer i de tomme felter. Når 
oplysningerne er indtastet, vælges ”Gem og fortsæt” 
 
Brugeren bedes kontrollere at de forud udfyldte felter er 
udfyldt korrekt. Hvis der observeres fejl, bedes disse 
meddelt regionskommunen ved at klikke på ”Kontakt 
regionen” og sende en mail til råstofmedarbejderen. 
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Det skal angives, hvad de indvundne råstoffer forventes at 
blive anvendt til. 
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Brugeren kan få tilsendt en kopi til en ekstra modtager. 
Tjek at oplysningerne er korrekte og klik på ”Indsend” 
for at gennemføre indberetningen, eller på ”Tilbage” for 
at rette i det indtastede. 
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Når indberetningen er gennemført, sendes en 
kvitteringsmail til de angivne kontaktpersoner. 
 

 


