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Vandplaner og havmiljø 

J.nr. NST-700-00032 

Ref. lisew 

Den 22. december 2014 

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden 

 

Naturstyrelsen sender herved følgende materiale i offentlig høring: 

 

 Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra 

havbunden 

 Udkast til miljørapport for bekendtgørelsesændringen i 

henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer 

 

 

Høringsmaterialet vil også blive lagt på høringsportalen på 

http://hoeringsportalen.dk og på Naturstyrelsens hjemmeside under 

”Lovstof/Høringer”. 

 

Der gøres opmærksom på, at høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen 

efter høringsfristens udløb. 

  

Eventuelle bemærkninger til høringsmaterialet bedes sendt til nst@nst.dk med 

henvisning til j.nr. NST-700-00032, senest tirsdag den 17. februar 2015. 

 

Spørgsmål til det faglige indhold af høringsmaterialet kan rettes til Thomas 

Berendt Klinggaard (thobk@nst.dk, 72 54 48 25) eller Lise Wesenberg Jensen 

(lisew@nst.dk, 72 54 48 31). 

  

Bekendtgørelsen ændres på følgende punkter: 

 

 Der indføres lofter for den årlige indvinding i 37 områder, jf. nærmere 

bilag 1 til dette brev.  

 

 Der indsættes en hjemmel for Naturstyrelsen til at pålægge 

tilladelsesindehaverne at foretage hyppigere indberetning af indvundne 

mængder. Hjemmelen vil blive brugt i områder, hvor den tilladte 

restmængde er så lille, at der er risiko for, at flere firmaer, der indvinder i 

området, til sammen kan indvinde mere end tilladt, uden at være klar over 

det. Der vil f.eks. kunne stilles krav om, at der indberettes månedligt, 

ugentligt eller dagligt.  

 

Endvidere pålægges tilladelsesindehaverne straks at meddele det til 

Naturstyrelsen, hvis tilladelsesindehaveren har indvundet hele den oplyste 

restmængde i området.  
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 De generelle vilkår i bekendtgørelsens bilag 2 justeres, så de så vidt muligt 

svarer til de vilkår, der normalt fastsættes i auktionstilladelser og 

bygherretilladelser. 

 

 Genudlægning af 10 områder, som blev udtaget i forbindelse med den 

seneste revision af bekendtgørelsen i 2013 pga. manglende indvinding i 

områderne. Der blev udtaget et større antal områder, men det har senere 

vist sig, at der faktisk var blevet indvundet i 10 af disse, og de agtes derfor 

genindsat på uændrede vilkår, med den undtagelse, at der som i andre 

tilsvarende områder indsættes et årligt loft, hvis det er relevant ud fra de 

generelle kriterier. Områderne udlægges med den oprindeligt udlagte 

samlede mængde. De mængder, der blev indvundet i perioden 2010-2013, 

vil stadig blive anset for indvundet af den udlagte mængde, når 

Naturstyrelsen opgør restmængden. 

 

Der er tale om områderne 504-EA Bolsaks, 506-DA Middelflak, 506-HA 

Hjelm Nordvest, 510-AA Knudshoved, 510-DA Femø Rev, 524-CA Vyl Syd, 

524-DA Vyl Vest, 524-EA Vyl Nordvest, 530-DA Lysegrund Sydøst og 544-

JA Musholm Syd. Særligt om område 504-EA Bolsaks bemærkes, at 

afgrænsningen af området er ændret, så der ikke er overlap med område 

504-GB Nord for Bolsaks.  

 

 Et område, 574-AA Læsø Nordøst, er udgået, da den tilladte mængde i 

området er opbrugt, og der ikke har været indvundet i området i 3 år, jf. § 

råstoflovens § 22, stk. 2. 

Der er en række andre områder, hvor der ikke har været indvundet i 3 år. 

Det drejer sig om områderne 506-QA Marthe Flak Nord, 526-EA 

Bakkegrund Nord, 542-IA Bogense, 544-IA Stubberup Knold, 544-QA 

Lysegrund Nordvest, 544-TA Musholm Sydvest, 544-BA Nivå Flak, 568-

CA Gedser og 570-BA Lille Lysegrund. 

Medmindre Naturstyrelsen senest d. 20. februar 2014 har fået meddelelse 

om, at der er blevet indvundet i områderne af en virksomhed med en 

gældende indvindingstilladelse i områderne, vil disse ligeledes blive taget 

ud af bekendtgørelsen. 

 

 

Naturstyrelsen har d 20. november 2014 truffet afgørelse om en udvidelse af den 

tilladte mængde i område 548-AA Køge. Medmindre der indkommer klager over 

afgørelsen, vil bekendtgørelse om ændring af den tilladte mængde blive udstedt i 

januar 2015. Ændringen er ikke indarbejdet i nærværende udkast til 

ændringsbekendtgørelse, men vil i givet fald blive indarbejdet i den endelige 

ændringsbekendtgørelse.  

 

Der vil efter høringen blive taget stilling til, om ændringerne skal indarbejdes i 

bekendtgørelsen, så denne nyudstedes i sin helhed, eller om der udstedes en 

ændringsbekendtgørelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lise Wesenberg Jensen  

72 54 48 31  

lisew@nst.dk  
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Bilag 1 

 

Baggrund for de foreslåede lofter over den årlige indvinding 

 

I forbindelse med By & Havns indvinding i Øresund i 2012-13 til brug for 

udbygningen af Nordhavnen blev man opmærksom på, at de nuværende regler i 

fællesområdebekendtgørelsen muliggør, at indvindingen kan intensiveres 

væsentligt i forhold til den hidtidige indvinding i områder, hvor der ikke er fastsat 

et årligt loft for indvinding, men kun en samlet tilladt mængde.  

 

Naturstyrelsens gennemgang af samtlige 87 fællesområder, som forventes udlagt 

med de foreslåede ændringer, viser følgende: 

 29 områder har allerede loft for årlig indvinding.  

 10 områder er udlagt på baggrund af en konkret feltundersøgelse af 

miljøet. Miljøundersøgelserne blev udført før 2010, og på baggrund af 

undersøgelserne blev der på daværende tidspunkt ikke fastsat et årligt 

loft. Der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre disse 

beslutninger og fastsætte et årligt loft i disse områder. 

 3 områder, hvor mængderne er opbrugt, og hvor der skal gennemføres 

miljøundersøgelser, såfremt der skal udlægges en ny mængde. 

 

For de resterende 45 områder, hvor der ikke allerede er et årligt loft og/eller 

gennemført konkrete miljøundersøgelser vurderer Naturstyrelsen, at der bør 

fastsættes lofter for den årlige indvinding ud fra kriterier, der  

 dels beskytter miljøet ved at sikre områderne mod mere intensiv 

indvinding, end området historisk har været udsat for,  

 dels sikrer, at indvindingen fortsat kan variere afhængigt af behovet for 

råstoffer.  

  

Det årlige loft for det enkelte område foreslås på denne baggrund fastsat ud fra 

den højeste af følgende to mængder:   

 

 1/5 af den mængde, der blev udlagt i 2010 (dette svarer til ca. 2 års 

gennemsnitsindvinding, såfremt den udlagte mængde indvindes over 10 

år), eller 

 den maksimale indvinding, der har været på et enkelt år i perioden 1997-

2006 (afrundet til hele tusinde). 

 

I to områder vil kriterierne medføre et loft højere end den udlagte mængde. I disse 

områder er loftet sat til den udlagte mængde.   

 

Det foreslås endvidere, at der fastsættes en minimumsstørrelse for det årlige loft 

på 50.000 m3, dvs. svarende til ca. 10 laster for de største danske 

indvindingsskibe. Oversigt over områderne fremgår af tabel 1.  

 

I 8 af de 45 områder fastsættes ikke et årligt loft, da de udlagte mængder er mindre 

end 50.000 m3.  
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Tabel 1. Oversigt over forslag til lofter i fællesområder 

  
Område 
nummer Områdenavn 

Samlet tilladt 
mængde i m³ 

Maks. 
indvindings-
mængde på et 
år (1997-2006) 

1/5 af 
samlet 
tilladelses-
mængde Årligt loft 

Årligt loft 
større end 
50.000 m³ 

502-CA 
506-HA 

Fløjstrup Skov 
Hjelm Nordvest 

480.000 
500.000 

4.814.850 
100.241 

96.000 
100.000 

480.000 
100.000 

506-NA Moselgrund 170.000 154.992 34.000 155.000 

510-EA Karrebæksminde 365.000 78.956 73.000 79.000 

520-DA Nordmandshage 430.000 36.537 86.000 86.000 

530-BA Lysegrund Syd 420.000 34.361 84.000 84.000 

530-DA Lysegrund Sydøst 600.000 55.749 120.000 120.000 

532-AA Lappegrund 330.000 31.302 66.000 66.000 

538-GA Bjelkes Flak 210.000 135.580 42.000 136.000 

542-BA Halk Hoved 189.000 104.540 37.800 105.000 

544-QA Lysegrunde Nordvest 420.000 43.560 84.000 84.000 

548-AA Køge 790.000 139.626 158.000 158.000 

548-BA Juelsgrund 640.000 63.845 128.000 128.000 

548-HA 
560-BA 

Juelsgrund Øst 
Gedser Rev 

70.000 
200.000 

372.655 
51.000 

14.000 
40.000 

70.000 
51.000 

564-AA Adler Grund øst 490.000 38.898 98.000 98.000 

564-BA Rønne Banke Syd 1.000.000 467.367 200.000 467.000 

568-AA Rødbyhavn 200.000 98.234 40.000 98.000 

Årligt loft på 
50.000 m³ 

504-DA Nord for Fyns Hoved 200.000 21.870 40.000 50.000 

506-DA Middelflak 150.000 19.169 30.000 50.000 

506-GA Klørgrund 68.000 44.028 13.600 50.000 

512-BA Tranekær 125.000 45.312 25.000 50.000 

520-FA Gyldenløves Flak S 140.000 8.750 28.000 50.000 

524-CA Vyl Syd 200.000 3.306 40.000 50.000 

524-DA Vyl Vest 200.000 3.546 40.000 50.000 

524-EA Vyl Nordvest 50.000 6.210 10.000 50.000 

526-EA Bakkegrund Nord 200.000 1.756 40.000 50.000 

526-HA Klintegrund Vest 200.000 25.775 40.000 50.000 

526-JA Rønne Banke øst 50.000 2.079 10.000 50.000 

542-EA Tranesand 100.000 17.710 20.000 50.000 

542-FA Stokkebæk Flak 75.000 13.680 15.000 50.000 

542-OA Trelde Næs 165.000 18.868 33.000 50.000 

544-JA Musholm Syd 100.000 11.210 20.000 50.000 

544-TA Musholm Sydvest 195.000 22.210 39.000 50.000 

554-AA Skovshoved 95.000 20.595 19.000 50.000 

554-BA Nivå Flak 50.000 1.269 10.000 50.000 

568-CA Gedser 200.000 1.380 40.000 50.000 

 


