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Sammenfattende redegørelse i henhold til lov om miljøvurdering af planer og 

programmer - bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra 

søterritoriet og kontinentalsoklen 

 

I henhold til § 9, stk. 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1533 af 10. december 2015, med senere ændringer, skal myndigheden udarbejde en sammenfattende 

redegørelse for, 

1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan miljørapporten og de 

udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, 

2) hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været 

behandlet, og 

3) hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet. 

 

Ad 1) 

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen 

fastsætter supplerende regler i forhold til råstoflovens regler om tilladelse til indvinding af råstoffer på 

havet.  

 

De grundlæggende regler om tilladelsesordningen findes i råstofloven. Den konkrete afvejning af, om 

der kan gives tilladelse til indvinding i et konkret område, og den konkrete regulering af indvindingen i 

de enkelte indvindingsområder sker i forbindelse med behandlingen af de konkrete ansøgninger og 

ved afgørelsen af, hvilke vilkår der fastsættes i tilladelserne. Afvejningen sker i henhold til råstoflovens 

§ 3. Bekendtgørelsen fastsætter ikke krav til afvejningen.  

 

Bekendtgørelsen har til formål at fastsætte nærmere rammer for tilladelsesgivningen, herunder 

ansøgningskrav og generelle krav til indvindingsaktiviterne.  

 

Den foretagne miljøvurdering viser, at bekendtgørelsen som helhed har positive konsekvenser for 

miljøet, idet der fastsættes krav til miljøundersøgelser og miljøvurdering, som skal indgå i ansøgning 

om indvindingstilladelse, og som sikrer, at Miljøstyrelsen kan vurdere, om og i givet fald på hvilke 

vilkår der kan gives tilladelse. Endvidere fastsættes i bekendtgørelsen generelle krav til 

indvindingsaktiviteterne, herunder overvågnings- og kontrolkrav, som bidrager til at sikre, at 

råstofindvindingen ikke har uacceptable virkninger på miljøet.  

 

Kravene til geologisk kortlægning med seismik kan have en (yderst begrænset) negativ effekt på 

havpattedyr. Dette imødegås ved at stille krav i bekendtgørelsen om hensyntagen til havpattedyr ved 

udførelsen af undersøgelserne. Eventuelle øvrige væsentlige miljøpåvirkninger fra selve 

efterforskningsaktiviteterne, f.eks. forstyrrelse af fugle, kan imødegås ved vilkår i tilladelserne. 
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Miljøstyrelsen vurderer således samlet, at bekendtgørelsen ikke har væsentlige negative virkninger på 

miljøet. Det vurderes herunder også, at bekendtgørelsen ikke vil have betydning for 

udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder, og altså ikke kan påvirke et Natura 2000-område 

væsentligt, hverken i sig selv eller i kumulation med andre planer eller projekter. 

 

Visse høringsparter har ønsket yderligere skærpelser af hensyn til miljøet. Dette er der dog ikke fundet 

grundlag for, jf. det udarbejdede høringsnotat, hvor alle udtalelser, der er indkommet i 

offentlighedsfasen, er indarbejdet. 

 

Ad 2) 

Ved valget af alternativer, der har været behandlet, har det været lagt til grund, at råstoflovens regler 

om indvinding på havet skal suppleres af nærmere regler i bekendtgørelsesform. I denne forbindelse er 

det vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at så mange krav som muligt til efterforskning, indvinding, 

overvågning m.v. stilles i bekendtgørelsen, så det så vidt muligt er klart for indvinderne, hvad de vil 

skulle opfylde. Krav, som vil afhænge af de konkrete forhold i det enkelte område, bør derimod stilles i 

de enkelte tilladelser.  

 

Det er på de enkelte punkter er det tilstræbt at udforme kravene således, at uacceptable virkninger på 

miljøet og andre interesser forebygges, samtidig med, at kravene er proportionale.  

 

I øvrigt henvises til miljøvurderingen og høringsnotatet. 

 

Ad 3) 

Der forventes ikke væsentlige  miljøpåvirkninger som følge af bekendtgørelsen. 

 

Overvågningen af indvindingsaktiviteterne er reguleret i bekendtgørelsen. De enkelte fartøjer i de 

enkelte områder overvåges løbende ved hjælp af det elektroniske overvågningssystem AIS. Som 

udgangspunkt indberettes hvert kvartal, hvor meget det enkelte fartøj har indvundet i de enkelte 

indvindingsområder. Herved sikres, at de forudsætninger om indvindingsområde og -mængde, der har 

ligget til grund for miljøvurderingen i det enkelte område, overholdes. Der er mulighed for konkret at 

afkorte indberetningsperioden og dermed skærpe tilsynet med overholdelse af den tilladte 

indvindingsmængde. 

 

De miljømæssige forhold i områderne overvåges periodisk ved det miljømæssige 

undersøgelsesprogram, der gennemføres i forbindelse med udvidelser af indvindingsmængden i 

områderne. Overvågningen skal dokumentere, at indvindingen kan fortsætte uden væsentlig negativ 

påvirkning af miljøet, og at forudsætningerne for den forudgående tilladelse dermed holder. For nogle 

områder kræves desuden en afsluttende miljømæssig undersøgelse, når indvindingen ophører og/eller 

miljømæssige undersøgelser i løbet af indvindingsperioden. 

 

I øvrigt henvises til miljøvurderingen og høringsnotatet. 


