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Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste   

   

  

Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om efterforskning 
og indvinding af råstoffer fra havbunden og udkast til 
miljøvurdering af bekendtgørelsen. 
 

Udkast til ændret bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra 

havbunden vedlægges. Ændringerne i forhold til den gældende bekendtgørelse 

(bekendtgørelse nr. 949 af 27. juni 2016 om efterforskning og indvinding af 

råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen) er markeret. 

 

Bekendtgørelsen skal ændres som følge af de nye VVM-regler i lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som 

træder i kraft d. 16. maj 2017. Derudover foretages fejlrettelser og præciseringer af 

punkter, hvor der siden 2015 har vist sig et behov herfor. 

 

En oversigt over ændringerne er beskrevet i bilaget til dette brev.   

 

Bekendtgørelsen stammer oprindelig fra 2015 og afløste en række bekendtgørelser 

på området, idet bekendtgørelsen udmøntede de ændringer vedrørende 

råstofindvinding på havet, der fulgte af lov nr. 178 af 24. februar 2015 om ændring 

af råstofloven, kystbeskyttelsesloven og havstrategiloven. 

 

Der blev ikke foretaget en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og 

programmer (nu lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015) forud for 

bekendtgørelsens udstedelse i 2015, da man ikke på dette tidspunkt vurderede, at 

bekendtgørelsen var omfattet af loven. Efter den seneste praksis fra EU-Domstolen 

kan det imidlertid ikke udelukkes, at bekendtgørelsen kan være omfattet af krav 

om miljøvurdering. Miljøstyrelsen foretager derfor en miljøvurdering af hele 

bekendtgørelsen. 

 

Udkast til miljøvurdering er vedlagt. 

 

Frist for bemærkninger 

Bemærkninger til udkast til  og bekendtgørelse miljøvurdering bedes sendt til 

Miljøstyrelsen på mst@mst.dk  - gerne cc. til lisew@mst.dk - senest d. 16. maj 

2017. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lise Wesenberg Jensen 

72 54 48 31 

lisew@mst.dk  
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   Bilag 

 

Oversigt over ændringer i bekendtgørelsen 

 

En del regler, som hidtil har stået i bekendtgørelsen, findes fremover i den nye 

miljøvurderingslov (lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM)). Dette gælder f.eks. afgrænsningen 

af, hvilke ansøgninger der er omfattet af krav om en VVM-vurdering og krav til 

indholdet af en VVM-vurdering. Disse regler udgår derfor af bekendtgørelsen. 

 

Den hidtidige retstilstand så vidt muligt søgt opretholdt, og det vil fortsat være 

sådan, at VVM-processen vil være en integreret del af behandlingen af ansøgninger 

om indvinding af råstoffer på havet.  

 

For projekter på havet, kan miljøvurderingslovens regler i et vist omfang fraviges. I 

udkastet fraviges lovens regel om en minimumshøringsperiode for en VVM-

vurdering på 8 uger, og i stedet fastsættes en minimumshøringsperiode på 30 

dage, ligesom i VVM-direktivet og den gældende råstofbekendtgørelse. 

Baggrunden er, at der i de fleste tilfælde vil være tale om mindre komplekse 

projekter og miljøpåvirkninger, end der ofte er tale om ved projekter på land. Det 

vurderes derfor, at 30 dage i de fleste tilfælde vil være tilstrækkeligt til, at 

offentligheden og berørte parter kan forholde sig til projektet og miljøvurderingen.  

 

I udkastet fastholdes den nuværende bekendtgørelses krav til ansøger om 

indvindingstilladelse til screeningspligtige projekter (projekter, der ikke er 

omfattet af automatisk VVM-pligt) om at fremsende en vurdering af, om det 

ansøgte kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Vurderingen skal 

bygge på kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Det er de samme kriterier, 

som Miljøstyrelsen skal tage hensyn til, når styrelsen træffer screeningsafgørelse, 

jf. § 21 i miljøvurderingsloven. Med dette krav og de øvrige ansøgningskrav i 

bekendtgørelsen vil kravene til ansøgning om screeningsafgørelse, der fremgår af § 

19 i miljøvurderingsloven også  være opfyldt.  

 

Endvidere fraviges miljøvurderingslovens § 39 om kontinuitetsbrud for så vidt 

angår tilladelser til indvinding. Indvindingstilladelser er under alle 

omstændigheder tidsbegrænsede med en maksimal løbetid på 10 år. En 

tilsvarende regel i råstofloven om bortfald af indvindingstilladelser på havet, der 

ikke er blevet udnyttet i tre på hinanden følgende år, blev ophævet i 2015. 

Begrundelsen var, indvinding på havet i mange tilfælde er karakteriseret ved, at 

der kan gå lang tid imellem, at behov for råstofferne opstår i nærheden af et 

konkret område. Dette gælder både i forhold til kystbeskyttelse og i forhold til 

større anlægsprojekter. Der er desuden normalt ikke, som ved råstofindvinding på 

land og andre virksomheder på land, et hensyn at tage til naboer m.v. ligesom der 

heller ikke er de samme krav til efterbehandling, sløjfning af anlæg m.v. Der er 

hjemmel til at fastsætte konkrete vilkår om bortfald ved manglende udnyttelse af 

en tilladelse i medfør af råstoflovens § 22, stk. 2, nr. 6.  

 

Herudover foretages fejlrettelser og præciseringer, de steder, hvor der har vist sig 

behov for det siden bekendtgørelsen blev udstedt i 2015. Præciseringerne er i 

overensstemmelse med Miljøstyrelsens fortolkning og hidtidige administration af 
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den gældende bekendtgørelse med undtagelse af to mindre punkter vedrørende 

ansøgning om efterforskningstilladelse: 

 

 Det foreslås, at påvirkningszonen ikke som hidtil behøver være afgrænset af 

rette linjer mellem punkter. 

 

 For efterforskning, hvor der skal anvendes seismisk udstyr angives det, at der 

i ansøgningen skal oplyses frekvensinterval for den udsendte impulslyd fra 

udstyret. Baggrunden herfor er, at der i medfør af havstrategidirektivet skal 

ske overvågning af bl.a. undervandsstøj, for at medlemsstaterne kan vurdere, 

om kravene til god miljøtilstand er opfyldt. Efter havstrategidirektivet skal 

der ske overvågning af impulslyd i frekvensområdet 10 hz til 10 khz, men 

frekvensområdet kan udvides til at inkludere højere frekvensbånd, hvis det 

findes relevant. Hvis der udføres aktiviteter, der udsender impulslyd inden 

for dette område, skal der efterfølgende ske indberetning af visse oplysninger 

om aktiviteten.  Oplysningerne skal derfor bruges for at Miljøstyrelsen kan 

vurdere, om der skal fastsættes vilkår i efterforskningstilladelsen om 

indberetning. 

 


