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SMV-redegørelse vedrørende ændring af bekendtgørelse om
udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra
havbunden
I henhold til § 9, stk., 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer,
jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 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)
Ændringen af bekendtgørelsen indebærer, at der indføres lofter for den
årlige indvinding i en række områder samt skærpede indberetningskrav for
indvundne mængder. Endvidere justeres de generelle vilkår for indvinding
i fællesområder.
Disse ændringer foretages primært af hensyn til miljøet, og forventes
derfor ikke at have negative miljømæssige konsekvenser. 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.
Ved ændringen genindsættes endvidere 10 områder, som blev taget ud af
bekendtgørelsen. Miljøvurderingen viser, at dette ikke kan forventes at
have væsentlige negative miljømæssige konsekvenser, da der i områderne
reelt er tale om en fortsættelse af allerede igangværende
indvindingsaktiviteter. Visse høringsparter har haft bemærkninger og
spørgsmål til genudlægningen. Høringen har dog ikke peget på
miljømæssige problemer, som der ikke var taget højde for i udkastet til
bekendtgørelse og miljøvurdering.
Endelig tages 5 områder ud af bekendtgørelsen, hvor der ikke har været
indvundet i 3 år. Dette følger af råstofloven, og forventes at have positive
miljømæssige konsekvenser for de pågældende områder.

De indkomne høringssvar har givet anledning til enkelte præciseringer i
miljøvurderingsrapporten.
Ad 2)
For så vidt angår årlige lofter har det været overvejet, om man kunne
inddrage visse fysiske karakteristika for de enkelte områder i kriterierne
for fastsættelse af lofter, f.eks. vanddybden og afstanden til kysten. Bortset
fra områder, der ligger meget tæt på kysten eller på meget lavt vand, er det
imidlertid vurderingen, at vanddybde og afstand fra kysten ikke i sig selv
siger noget om, hvor intensiv indvinding der kan foregå uden
skadevirkninger, og at de derfor ikke er brugbare som generelle kriterier.
Ingen af de relevante områder ligger meget tæt på kysten eller på lavere
dybder end 6 meter.
For så vidt angår skærpelser af tilsynet har der også været overvejet andre
tiltag, som imidlertid afventer opfølgningen af den ændring af råstofloven,
der træder i kraft d. 1. juli 2015 (lov nr. 178 af 24. februar 2015).
For så vidt angår genudlægning af de 10 områder har der ikke været
overvejet andre alternativer, da der er tale om at rette op på en fejl.
Ad 3)
Der forventes ikke væsentlige miljøpåvirkninger som følge af ændringen af
bekendtgørelsen.
Overvågningen af indvindingsaktiviteterne i de 10 områder samt de
områder, hvor der indføres årlige lofter, sker på samme måde som for de
øvrige områder. 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. Den aktuelle ændring i
bekendtgørelse giver mulighed for at afkorte indberetningsperioden og
dermed skærpe tilsynet med overholdelse af den tilladte indvindingsmængde.
De miljømæssige forhold i områderne overvåges periodisk ved det
biologiske 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 af forudsætningerne for den forudgående tilladelse
dermed holder.
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