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Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 558-DA Skagen Rev 
 
 
Frederikshavn Kommune meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i område 558-
DA, Skagen Rev. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 (herefter råstofloven). 
 
Vilkår 
 
Der må kun finde indvinding sted inden for de område og på de vilkår, der fremgår af bilag 1 til 
denne tilladelse.  
 
I øvrigt skal de til enhver tid gældende generelle vilkår for råstofindvinding følges. Vilkårene 
fremgår af bilag 4 i bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra 
søterritoriet og kontinentalsoklen, BEK nr. 780 af 20. juni 2017.  
 
Indvinding kan først igangsættes, når tilladelsens og bekendtgørelsens gældende vilkår er 
opfyldt. 
 
Tilladelsens varighed 
 
Tilladelsen gælder fra den 3. august 2018 og indtil den maksimale tilladte indvindingsmængde 
er indvundet, dog senest til 3. august 2028.  
 
Miljøstyrelsen kan til enhver tid ændre, begrænse eller tilbagekalde en tilladelse meddelt i 
henhold til råstoflovens § 20, hvis betingelserne i råstoflovens § 24 er opfyldt. 
 
Tilladte indvindingsmængder  
 
De tilladte indvindingsmængder fremgår af bilag 1. 
 
 
Indberetning af indvindingsdata 
 
Tilladelsesindehaver skal hvert kvartal elektronisk indberette oplysninger om indvindingen, jf. 
§ 52 i bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og 
kontinentalsoklen.  
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Indberetningerne skal være Miljøstyrelsen i hænde senest 2 uger efter udgangen af hvert 
kvartal.  
 
Oplysning om mængde af indvundne råstoffer danner bl.a. grundlag for Miljøstyrelsens tilsyn 
med den indvundne mængde i området. 
 
 
Vederlag 
 
Der betales ikke vederlag for indvinding efter denne tilladelse, da materialet 
anvendes til kystbeskyttelse i henhold til tilladelse efter § 16, stk. 1, i lov om 
kystbeskyttelse, jf. råstoflovens § 22 a, stk. 4. 
 
 
Sagens grundlag  
 
Til grund for tilladelsen ligger ansøgning fra Frederikshavn Kommune dateret 6. juli 2017 om 
tilladelse til indvinding i efterforskningsområde 7321-0063, Skagen Rev. Området er som 
indvindingsområde navngivet 558-DA, Skagen Rev. Ansøgning var bilagt VVM-redegørelse af 
30. maj 2017 inklusiv resultaterne fra råstofefterforskningen. Derudover ligger indkommende 
høringssvar og partshøringssvar fra ansøger til grund for tilladelsen. 
 
Ansøgningen, det ansøgte område og dettes geologi m.v. 
Det ansøgte område er en del af det tidligere efterforskningsområde 7321-00063, hvor 
Frederikshavn Kommune havde tilladelse til efterforskning i perioden fra den 6. oktober 2016 
til den 6. oktober 2017. 
 
Den indsendte VVM-redegørelse tager afsæt i en indvinding af en mængde på op til 130.000 
m3 sand hvert andet år med en maksimal samlet indvinding på 650.000 m3 over en 10- årig 
periode. 
 
Den ansøgte mængde skal dække et behov til indvinding af sand til kystfodring. 
Der søges om tilladelse til primært at indvinde ved slæbesugning og i mindre grad ved 
stiksugning. 
 
Ansøgningsområdet er beliggende i det nordlige Kattegat ca. 3 km. øst for Grenen og ca. 
6 km nordøst for Skagen Havn. Området dækker et samlet areal på ca. 0,47 km2.  
 
Det ansøgte område ligger umiddelbart nordøst for fællesområde 558-CB, der blev undersøgt i 
2010. 
 
I hele undersøgelsesområdet (ansøgningsområdet inkl. påvirkningszonen) er der målt 
vanddybder mellem 4 og 34 meter, hvor de største vanddybder findes i påvirkningszonen i den 
nordvestlige del. De laveste vanddybder findes i den vestlige del af påvirkningszone. 
Vanddybderne i selve indvindingsområdet er mellem 7 og 11 meter. 
 
Substratet i ansøgningsområdet kan på baggrund af sidescan-mosaikken og de 
efterfølgende verifikationsdata, inddeles i to forskellige substrattyper: substrattype 
1a og 1b. Samlet set udgør substrattype 1b ca. 74 % af havbunden i undersøgelsesområdet, 
herunder 100 % i ansøgningsområdet og ca. 69 % i påvirkningszonen. 
 
Den kortlagte ressource har en mægtighed på 3-6m. Ved indvindingen sænkes havbunden i 
gennemsnit 14 cm om året eller samlet 1,4 m i tilladelsesperioden, heri er dog ikke indregnet 
tilførslen fra den løbende sedimenttransport. 
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Ressourcen er en del af en stor sandressource, som udgør en større sammenhængende 
sandbanke omkring Grenen. 
 
Området beskrives som dynamisk med en løbende sedimenttransport langs den Jyske vestkyst 
på 1,25 mio. m³, hvoraf 1 mio. m³ aflejres på Skagen Rev og resten føres ind i Kattegat. 
 
Fællesområde 558-CB Skagen Rev, ligger umiddelbart sydvest for 558-DA. 
 
De nærmeste klappladser til ansøgningsområderne er klapplads ”Skagen” (K_155_02), der 
ligger ca. 4,5 km sydvest for undersøgelsesområdet  
 
I området omkring Skagens Gren er udpeget 4 Natura 2000-områder hvoraf det ene er rent 
terrestriske og ikke som udgangspunkt berøres af sandindvindingen. Habitatområde H1-
Skagens Gren og Skagerrak er ligeledes overvejende terrestrisk, men indeholder marine 
arealer og har marsvin på udpegningsgrundlaget. De øvrige 2 områder er marine. 
Habitatområde H4 -Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å´s udløb ligger mere end 20 
km fra det ansøgte område, og område H191 – Herthas Flak ligger godt 13 km fra området.  
 
 
De geofysiske undersøgelser: 
Den detaljerede geofysiske kortlægning af undersøgelsesområdet viser, at hele området er 
dækket af tykke postglaciale aflejringer formodentlig med en mægtighed >10m. 
 
Overordnet er råstofpotentialet højt og materialet i ressourcen forventes at være af god kvalitet 
primært til kystfodringsformål. Desuden er ressourcen veldokumenteret med høj konfidens. 
Den kortlagte del af ressourcen i undersøgelsesområdet vurderes til at have et volumen på ca. 7 
mio. m³, hvoraf det vurderes, at den tilgængelige mængde inden for ansøgningsområdet, hvor 
der efterlades en restressource på 1m er på ca. 1 mio. m³.  
 
Som nævnt tilføres der løbende store mængder sand, der akkumuleres på øst- og nordsiden af 
revet – således også i ansøgningsområdet.  
 
Kortlægning af overfladesedimentet viser 2 substrattyper, 1a, der karakteriseres som blød 
bund og 1b, der karakteriseres som fast sandbund med bølgeribber, stedvise skalfragmenter 
samt grus. De stenede substrattyper 2-4 er ikke identificeret i undersøgelsesområdet. 
 
Den arealmæssige udbredelse af substrattype 1a er ca. 34 % i påvirkningszonen, hvor resten 
udgøres af type 1b. Substrattype 1b dækker 100 % af ansøgningsområdet. 
 
De biologiske undersøgelser: 
Den biologiske kortlægning, der er gennemført ved en kombination af den geofysiske 
kortlægning af overfladesedimentets substrattyper og den biologiske kortlægning af de 
tilhørende biologiske samfund viste, at undersøgelsesområdet indeholder substrattype 1a og 1b 
med de tilhørende naturtyper 1a et blødbundssamfund og 1b et sandbundssamfund. 
 
I det ansøgte område indeholder alene naturtype 1b, der således dækker 100 % af arealet på 
0,47 km². Naturtype 1a forekommer i påvirkningszonen mod nord og øst på vanddybder > 
16m. 
 
Naturtype 1b, fast sandbund, er undersøgt i 12 verifikationstransekter på samlet godt 1400 m. 
Der er stort set ikke registreret nogen bundvegetation i ansøgningsområdet. Naturtypens 
bundfauna var både arts- og individfattig. Den overordnede dækningsgrad var op til 1 % og 
bestod af søstjerner, eremitkrebs, krabber, taskekrabbe, tårnsnegl samt sandormehobe og 
sifonhuller efter muslinger. Dækningsgraden af fisk er vurderet til <1% og bestod af arterne 
skrubbe, rødspætte og torskefisk. 
 



    

4 

Tidligere undersøgelser af det gamle overgangsområde 558 C i 2006 og fællesområde 558-CB i 
2010 bekræfter, at der ikke er nogen vegetation af flerårige makroalger i området og at 
bundfaunaen er arts- og individfattig med en dækningsgrad på < 1%. 
 
Miljøvurdering: 
Den samlede miljøvurdering herunder den biologiske kortlægning samt miljøvurderingen af 
området og miljøkonsekvensvurderingen af den ansøgte indvindingsaktivitet er gennemført i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra 
søterritoriet og kontinentalsoklen, bilag 3, fase II. 
 
Miljøvurdering af bathymetri og sedimentforhold 
Miljøvurderingen af de fysiske påvirkninger tager afsæt i fjernelse og omlejring af sedimentet 
samt sedimentspredning. 
 
Opstilling af et sedimentbudget for Jyllands Vestkyst viser, at der transporteres ca. 1,25 mio. 
m³ sediment rundt om Grenen hvert år, hvoraf ca. 1 mio. m³ aflejres på Skagen Rev, som et 
undersøisk sandrev. Den øvrige del af materialet transporteres ind i Kattegat. 
 
Med afsæt i en årlig indvinding på 65.000 m³ udgør indvindingen kun 6 % af den tilførte 
mængde. 
 
Råstofindvindingen forventes kun i ubetydelig grad at påvirke det strøm- og bølgeregime, der 
ligger bag den store sedimenttransport og som er resultat af de kraftige naturlige dynamiske 
forhold omkring Grenen.  
 
Sandsugningen ændrer vanddybden i et omfang, der afhænger af indvindingsmetode og 
indvindingsmængde. Da slæbesugning er den dominerende indvindingsmetode og stiksugning 
kun benyttes i mindre omfang og da indvindingsaktiviteten er relativt beskeden samt 
periodevis og området, som det allerede er nævnt, er højdynamisk, vurderes indvindingen 
samlet set kun at have en ubetydelig negativ påvirkning på bundtopografien. 
 
Ved indvinding over sold returneres de grovere sedimentfraktioner af grus og sten til 
havbunden og efterlades som skyllebanker. Effekten på havbunden vurderes ubetydelig, da 
den ressource, der indvindes i, er homogent sand både på overfladen og i dybden og de grovere 
fraktioner i skyllebankerne på sigt vil overlejres at tilført sediment af samme type som 
oprindelig. 
 
Erfaringer fra tidligere undersøgelser i andre indvindingsområder viser, at der trods mange års 
indvindingsaktivitet ikke er tegn på, at sedimentspredningen har påvirket miljøet eller de 
fysiske forhold på havbunden. En række undersøgelser bekræfter, at spildmaterialet kun 
spredes over et relativt begrænset område og som udgangspunkt indenfor 
indvindingsområdet. Der til kommer, at substrattype 1b også er den dominerende substrattype 
lige udenfor indvindingsområde. 
 
Den resulterende strømretning er fra nord mod syd. Vurderingen er derfor, at det nord for 
liggende habitatområde H1, Skagens Gren og Skagerrak ikke påvirkes i væsentlig grad som 
følge af råstofindvindingen. 
 
Miljøvurdering af de biologiske forhold 
Levestedet for bundfaunaen i indvindingsområde ændres i ubetydeligt omfang, da ressourcen 
er homogen og den underliggende sedimenttype således også er en type 1b. En lokal ændring 
til lidt grovere sedimentfraktioner i skyllebankerne vil medføre en midlertidig stigning i 
antallet af dyr knyttet til det grovere substrat, der dog løbende forventes dækket af tilført 
sediment af den oprindelige type 1b. 
 
Sænkning af havbunden vurderes til 0,14 m om året uden hensyn til de dynamiske forhold 
beskrevet ovenfor. Sænkningen vurderes kun at have en ubetydelig påvirkning på området som 
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levested, da det underliggende sediment ligeledes er type 1b og da indvindingen er opgjort til 
kun at udgøre 6 % af den tilførte mængde ved den naturlige sedimenttransport. 
 
Netop de stærke sedimentdynamiske forhold er også begrundelse for, at sporene efter 
indvindingsaktiviteten hurtigt udjævnes og at der derfor ikke forventeligt vil opstå iltsvind i 
indvindingsområdet. 
 
En række undersøgelser viser, at sedimentspildet fra sugehovedet og overløbet fra soldet for 
størstedelens vedkommende sedimenterer indenfor 150 m fra indvindingsfartøjet og at 
sedimentkoncentrationen i vandfasen oftest ikke overskrider 2-15 mg/l. Endelig er 
hovedstrømretningen fra nord mod syd så det opslemmede materiale vil ikke føres ind i 
habitatområde H1. Samlet vurderes sedimentspildet ikke at have nogen væsentlig negativ 
påvirkning på bundfaunaen i et område karakteriseret ved en stærk naturlig 
sedimentdynamik. 
 
Fisk og fiskeri 
Skønt der finder et betydeligt fiskeri sted omkring Skagens gren både i Kattegat og Skagerrak 
er fiskeriaktiviteten i det ansøgte indvindingsområde kun beskeden. Fiskerne begrunder selv 
det beskedne fiskeri med den utrolig stærke strøm lige over revet. 
 
De biologiske undersøgelser viste en meget begrænset forekomst af hobe efter sandorm og 
sifoner fra muslinger, som er fødegrundlag for fiskene i området. Det naturligt meget 
dynamiske område favoriserer en infauna af hurtigt koloniserende arter. Det vurderes derfor, 
at den begrænsede og periodevise indvinding kun i ubetydeligt omfang vil påvirke 
fødegrundlaget for fiskene i området. 
 
Ligeledes vurderes det begrænsede sedimentspild kun at have en ubetydelig negativ påvirkning 
på fiskene i området. De højeste koncentrationer af suspenderes sediment i vandfasen er i 
umiddelbar nærhed af indvindingsfartøjet og sedimentationen ved bunden forventes ikke at 
adskille sig væsentligt fra den naturligt forekommende sedimentdynamik ved bunden. 
 
Indvinding ved stiksugning og dermed etablering af egentlig af sugehuller er til gene for fiskeri 
med slæbende redskaber. Indvinding finder kun sted i begrænset omfang og kun på mindre 
arealer. Udjævning af bunden som følge af de stærke naturlige sedimentdynamiske forhold 
forventes at medføre en ubetydelig negativ effekt af stiksugningen. 
 
Fugle 
De eksisterende oplysninger tyder samlet set på, at ansøgningsområdet er af begrænset 
betydning for rastende vandfugle specielt fordi fødegrundlaget er lille med en dækning af 
bundfauna på kun op til 1 %. 
 
Der er ingen ynglende fugle i området og selv om ynglende fugle potentielt kunne søge føde i 
området er fødegrundlaget, som nævnt, begrænset. 
 
Skagens Gren er blandt Danmarks vigtigste lokaliteter for trækkende fugle. 
Råstofindvindingen vurderes dog kun i begrænset omfang at være relevant for trækkende 
fugle. 
 
Specifikt vurderes støj og forstyrrelse på rastende fugle kun at have en mindre negativ 
påvirkning. Ligeledes vurderes påvirkningen af suspenderes stof i vandfasen under 
indvindingsaktiviteten ikke at være væsentlig. Heller ikke den begrænsede dybdeforøgelse 
vurderes at have en væsentlig påvirkning for rastende fugle og ynglende fugle. For trækkende 
fugle kan belysning på indvindingsfartøjet om natten være et problem, men sammenholdt med 
skibstrafikken omkring Skagen og den meget begrænsede indvindingsperiode på lidt over 100 
timer om året vurderes risikoen for kollision med indvindingsfartøjet for meget lille. 
 
 Samlet vurderes påvirkningen af indvindingsaktiviteten på fugle for mindre negativ. 
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Havpattedyr 
Skagens Rev ligger indenfor et kerneområde for marsvin. Det vurderes, at støj, suspenderet 
sediment og reduceret fødetilgængelighed som følge af indvindingsaktiviteten kun vil have en 
mindre negativ påvirkning på marsvin, da indvindingsfartøjet udsender en lavfrekvent støj på 
niveau med et fragtskib, da indvindingsfartøjet kommer sejlende ind i indvindingsområdet og 
dermed giver marsvin god tid til at svømme ud af området i den periode indvindingen finder 
sted (ca. 1½ time) og endelig da det ansøgte område har begrænset fødefødetilgængelighed.  
 
Skagens Rev er ikke et vigtigt yngle- eller hvilested for hverken spættet sæl eller gråsæl. 
Ligeledes er der mere end 20 km til nærmeste Natura2000-område med sæler på 
udpegningsgrundlaget. Påvirkningerne fra støj, suspenderet sediment i vandfasen samt 
fødetilgængelighed som følge af indvindingsaktiviteten vurderes derfor som ubetydelig negativ 
for sæler. 
  
Vandområdeplaner og vandkvalitet 
Da sedimentet i ansøgningsområdet er rent, med et lavt indhold af organisk stof formodes 
koncentrationerne af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer at svare til baggrundsniveauet. 
Frigivelse som følge af indvindingsaktiviteten vil derfor ikke medføre en merbelastning og 
dermed ikke påvirke vandkvaliteten. Den kemiske tilstand vurderes ligeledes ikke at blive 
påvirket af indvindingen. 
 
Påvirkningen af vandkvaliteten, som følge af sedimentspild vurderes generelt som lav, lokal og 
i en kortvarig periode og samlet set af ubetydelig negativ grad. Som det er nævnt tidligere 
sedimenterer hovedparten af spildet i indvindingsområdet eller i størrelsesordenen 150 m fra 
indvindingsfartøjet. 
 
Samlet vurderes indvindingsaktiviteten ikke at være til hindring for målopfyldelsen i 
Vandområdeplanen for de 4 vandområder omkring Skagens Gren. 
 
Marinarkæologi 
Der er ingen fortidsregistreringer inden for selve ansøgningsområdet, men 2 vrag og en 
ballastbunke i påvirkningszonen. 
 
Da mægtigheden af den samlede ressource er vurderet til ca. 10 m og den ansøgte 
indvindingsaktivitet eksklusive den naturlige sedimenttilførsel er beregnet til en sænkning af 
havbunden på 1,4 m over 10 år vurderes de kulturbærende lag, hvor potentielle 
stenalderbopladser kunne findes, at være beskyttet af sedimentlaget. Det er derfor 
usandsynligt, at de kulturbærende lag vil påvirkes af indvindingsaktiviteten, og påvirkningen 
er derfor ubetydelig negativ. 
 
Det er dog i sidste ende Kystmuseet samt Slots- og Kulturstyrelsen, der fastlægger, hvorvidt 
der er tale om elementer af kulturhistorisk værdi. 
 
 
Rekreative interesser 
Det forventes ikke, at indvindingsaktiviteten i det ansøgte område vil påvirke friluftslivet 
herunder lystsejlads, lyst- og fritidsfiskeri, jagt, badning, camping, surfing m.m. De fleste 
friluftsaktiviteter er kystnære og således tættere ved kysten end det ansøgt områder, der ligger 
ca. 3 km øst for Grenen. 
 
Vurderingen bekræftes af erfaringerne fra indvindingen i det nærliggende Fællesområder, hvor 
der ikke er beretninger om en negativ påvirkning af de rekreative interesser. 
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Sejladsforhold 
Det ansøgte område ligger i et trafikeret område med over 1000 skibe pr. år. En nærmere 
analyse viser dog, at hovedparten af skibe er fiskefartøjer og, at den tunge skibstrafik primært 
følger de store skibskorridorer, der ligger udenfor det ansøgte område. 
 
Der vil i forbindelse med indvindingen blive informeret om indvindingsaktiviteten i 
”Efterretninger for søfarende”, Søfartsstyrelsen. 
 
Den øgede skibstrafik mellem ansøgningsområde og kystfordringsområde vurderes at have en 
ubetydelig negativ påvirkning, da sejladsen er kort 7 til 12 km og gennemføres i korte 
sammenhængende perioder. 
 
Ueksploderet ammunition (UXO) 
Forsvaret påpeger i deres høringssvar, at der i det angivne område for råstofindvinding kan 
forekomme ueksploderet ammunition (UXO) i form af gamle miner. Området er således 
beliggende inden for et restriktionsområde, hvor der advares mod ankring og arbejder på 
havbunden.  
 
På baggrund af de indsamlede geofysiske og biologiske data er der ikke bekræftet 
tilstedeværelse af miner eller andre sprængfarlige genstande inden for undersøgelsesområdet. 
Grundet den store sedimentdynamik, der er i området, med aflejring af op til 1 m sediment om 
året, kan potentiel ammunition i ansøgningsområdet være helt eller delvist begravet i 
sedimentet. 
 
I øvrigt henvises til, at aktiviteter på havbunden i forbudsområder, hvor der kan være 
ammunitionsrester eller krigsgasser mm., kræver tilladelse efter en særlig procedure, jf. 
Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om sejlsikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter 
mv. i danske farvande. 
 
Øvrige Erhvervsinteresser 
Ansøgningsområdet er delvist beliggende inden for et tidligere Overgangsområde, 558C, og 
ligger umiddelbart nord for Fællesområde 558-CB. Tilladelsesmængden i Fællesområdet er på 
i alt 2 mio. m³ frem til december 2025 med en maksimal årlig mængde på 250.000 m³. I 2016 
blev der indvundet knap 220.000 m³. I gennemsnit over de sidste 6 år er der indvundet knap 
40.000 m³ om året. 
 
Den nærmeste klapplads ”Skagen” (K_155_02) ligger ca. 4,5 km sydvest for det ansøgte 
område og vurderes ikke, at påvirkes negativt af indvindingen. 
 
Skagen Havn er en vigtig erhvervs- og fiskerihavn både lokalt, regional og nationalt. Det 
vurderes derfor, at havnen spiller en vigtig rolle for erhvervene i området og at behovet for 
råstoffer er stigende i takt med den økonomiske vækst. 
 
Overordnet vurderes den ansøgte indvindingsaktivitet ikke at nogen negativ virkning på øvrige 
erhvervsinteresser. 
 
Kumulative effekter 
Andre projekter, som potentielt kan medføre kumulative effekter i forhold til den aktuelle 
ansøgning i område 558-CC er alene indvindingsaktiviteten i Fællesområde 558-CB. 
 
Klappladsen ”Skagen” ligger mere end 4 km væg og vurderes ikke at bidrage med en kumulativ 
effekt. 
 
Potentielle kumulative effekter som følge af indvindingen i ansøgningsområdet og i 
Fællesområdet knytter sig til sedimentspild og støj. 
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Jævnfør ovenfor vil det opslemmede sediment fra spildet ved indvindingen sedimentere i 
umiddelbar nærhed af indvindingsfartøjet og overvejende indenfor 150 m fra 
indvindingsfartøjet og således inde i selve indvindingsområdet. 
 
På dette grundlag vurderes der ikke, at være en kumuleret effekt af sedimentspildet fra 
henholdsvis det ansøgte område, 558-CC og det nærliggende Fællesområde, 558-CB. 
 
Ligeledes vurderes den kumulative effekt af støj at være ubetydelig, da området som helhed er 
stærkt trafikeret med passage af over 1000 skibe om året. Et indvindingsfartøjs bidrag til 
trafikstøjen svarer til et fragtskib og bidraget er alene i korte perioder, ca. 1½ time pr. last. Det 
vurderes desuden, at indvinding samtidig i 558-CB og 558-CC alene vil forekomme i sjældne 
tilfælde, hvis overhovedet 
 
Samlet vurdering af de behandlede miljøaspekter 
Overordnet vurderes påvirkningen af indvindingsaktiviteten på det marine miljø at have en 
ubetydelig negativ påvirkning for 9 af de 12 miljøaspekter, der er behandlet i VVM-
redegørelsen og som er gennemgået under afsnittet miljøvurdering og mindre negativ 
påvirkning for de sidste 3 forhold.  
 
Vurderingsskalaen går fra positiv virkning over 6 trin til omfattende negativ påvirkning. Den 
ansøgte indvindingsaktivitet påvirkning på det marine miljø ligger på skalaens trin 3 og 4, dvs. 
fra Ubetydelig negativ påvirkning til Mindre negativ påvirkning. 
 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 
 
Her behandles habitatdirektivets væsentlighedskriterier. Det belyses således, hvorvidt en 
væsentlig negativ påvirkning fra indvindingsaktiviteten på de nærliggende Natura2000-
områder kan afvises. 
 
I området omkring Skagens Gren er udpeget 4 Natura 2000-områder hvoraf det ene er rent 
terrestriske og ikke som udgangspunkt berøres af sandindvindingen. Habitatområde H1-
Skagens Gren og Skagerrak er ligeledes overvejende terrestrisk, men indeholder marine 
arealer og har marsvin på udpegningsgrundlaget. De øvrige 2 områder er marine. 
Habitatområde H4 -Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å´s udløb ligger mere end 20 
km fra det ansøgte område, og område H191 – Herthas Flak ligger godt 13 km fra området.  
 
H4 og H191 behandles ikke yderligere, da en væsentlig påvirkning som følge af 
indvindingsaktiviteten kan afvises alene på grund af afstanden. 
 
Ligeledes behandles de terrestriske naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget i det 
nærliggende habitatområde H1, Skagens gren og Skagerrak ikke, da de ikke berøres af 
indvindingsaktiviteten. 
 
Spættet sæl og gråsæl er på udpegningsgrundlaget for flere habitatområder indenfor en radius, 
hvor de potentielt kan fouragere i eller i nærheden af ansøgningsområdet. I afsnittet 
miljøvurdering konkluderes, at støj, suspenderet sediment i vandfasen samt 
fødetilgængelighed som følge af indvindingsaktiviteten vil have en ubetydelig negativ 
påvirkning på de to sælarter. 
 
Habitatområdet H1, Skagens Gren og Skagerrak er i alt overvejende grad marint med 
naturtype (1110) Sandbanker og (1351) marsvin på udpegningsgrundlaget.  
 
Den nordvestlige del af påvirkningszonen omkring ansøgningsområdet overlapper 
habitatområdets afgrænsning  
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Det ansøgte indvindingsområde ligger sydøst for habitatområde og med den resulterende 
strømretning fra nord mod syd vil sedimentspild fra indvindingsaktiviteten primært 
transporteres væk fra habitatområdet. Desuden vil et sedimentbidrag fra 
indvindingsaktiviteten være forsvindende sammenholdt med den naturlige sedimenttransport 
i Habitatområdet. 
 
Påvirkningen af bundfaunaen på naturtype 1110) Sandbanke vurderes ligeledes at være 
minimal, da området som helhed er karakteristisk ved høj dynamik og løbende 
sedimenttransport. 
 
En væsentlig negativ påvirkning af indvindingen på naturtypen (1110) Sandbanke kan derfor 
udelukkes. 
 
Et stort område omkring Skagen er højdensitetsområde for marsvin. De miljøpåvirkninger, der 
er væsentlige for marsvin i forbindelse med råstofindvinding er støj, suspenderet sediment og 
fødetilgængelighed. 
 
Marsvin kan i vid udstrækning tilvænne sig lyden af skibe, som det bl.a. ses ved tætheden af 
marsvin i de intensivt trafikerede områder som Lillebælt og Storebælt.  
 
Støj fra sejlads og fra sugehovedet og pumpen vurderes samlet at være begrænset, kortvarig og 
ubetydelig i forhold til de eksisterende marine aktiviteter i området. Den ansøgte indvinding er 
vurderet til maksimalt at have en varighed på 225 timer hvert andet år svarende til 150 laster 
over en 2-årig periode. 
 
Marsvin søger fortrinsvis føde ved brug af ekkolokalisering. Det vurderes derfor, at den 
forhøjede koncentration af sediment i vandsøjlen omkring indvindingsfartøjet ikke påvirker 
marsvins fødesøgningsmuligheder og således ikke har en væsentlig negativ påvirkning på 
fødetilgængeligheden. 
 
Samlet vurderes påvirkningerne som følge af støj og suspenderet sediment som følge af 
indvindingsaktiviteten at være begrænsede, kortvarige og ubetydelige i forhold til andre 
marine aktiviteter og den naturligt forekommende sedimenttransport. Indvindingsaktiviteten 
vurderes ikke at have en væsentlig negativ påvirkning. 
 
 
Høringssvar m.v. 
 
Ansøgning og miljøvurdering har været i høring i perioden 4. september 2017 til 4. oktober 
2017.  
 
Der er i forbindelse med høringen modtaget følgende høringssvar: 
 
Søfartsstyrelsen har ingen indvendinger til den ansøgte råstofindvinding på Skagens Rev. 
 
Søfartsstyrelsen bemærker dog, at der i rapporten under pkt. 15.1 er anvendt AIS data fra 2014 
i en grovkornet opløsning og tilføjer, at der findes nyere dat på Søfartsstyrelsens hjemmeside. 
 
Søfartsstyrelsen bemærker desuden, at figur 15-1 er meget generel og ikke viser den reelle 
sejlads i indvindingsområdet. Desuden, er det ikke korrekt, at sejlads kan omdirigeres ved at 
bringe meddelelse i Efterretninger for Søfarende (pkt. 15.3). Sejlads skal for alle fartøjer følge 
de internationale søvejsregler.  
 
Energistyrelsen har ingen bemærkninger til ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i 
området beliggende på Skagen Rev. 
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Kystdirektoratet har med afsæt i nedenstående formulering ingen bemærkninger til det 
ansøgte: 
 
”Der må indvindes op til 130.000 m³ i 2018, og herefter op til 65.000 m³ årligt, tillagt en 
eventuel årlig restmængde fra det foregående år. Der må maksimalt indvindes op til 130.000 
m³ årligt.” 
 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (Afd. Frederikshavn) har ingen bemærkninger til 
forlængelse/udvidelsen af indvindingstilladelsen for området. 
 
Nordjyllands Kystmuseet (MAJ) ønsker at stille hos Slots- og Kulturstyrelsen om at museet får 
lejlighed til at foretage en marinarkæologisk vurdering af de fremsendte geofysiske data med 
henblik på udpegning af eventuelle kulturspor, som kan være beskyttet af museumslovens 
bestemmelser og som eventuelt bør dykkerbesigtiges. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) har til vurdering modtaget følgende fra Marinarkæologi 
Jylland (MAJ): 
”De marinarkæologiske forhold i ansøgningsområdet og i påvirkningszonen på Skagen Rev, 
viser gennem det arkivalske materiale, og ved gennemgang af de fremsendte data fra Orbicon, 
at der er begrundet formodning for, at der i de nævnte områder findes kulturspor i form af 
skibsvrag og skibslaster, der er ældre end 100 år og derved beskyttet af museumslovens 
bestemmelser.” 
 
SLKS har på denne baggrund vurderet, at der foreligger ”begrundet formodning” om 
tilstedeværelsen af fortidsminder og anmodet Miljøstyrelsen (MST) om at stille vilkår om 
gennemførelse af et marinarkæologisk forundersøgelsesprogram. 
 
På baggrund af den gennemførte marinarkæologiske forundersøgelse fremsender SLKS en 
Frigivelseserklæring for areal på Skagen Rev til råstofindvinding. 
 
Det gælder dog fortsat, at skulle der mod forventning – ved den kommende råstofindvinding 
på arealet – dukke kulturhistoriske fund op, skal disse straks anmeldes til Marinarkæologi 
Jylland ved Moesgård Museum. 
 
 
Partshøring 
 
Fsva. høringssvaret fra Nordjyllands Kystmuseet har Frederikshavn Kommune oplyst: at vi 
løbende har været i dialog med Jan Hammer fra Nordjyllands Kystmuseum samt Claus 
Skriver fra Moesgaard Museum. Det er således også Frederikshavn Kommune, der har 
bestilt og betalt for det vedlagte bilag ”marinarkæologisk vurdering af Skagen Rev i 
forbindelse med råstofindvinding” udarbejdet af Jan Hammer fra Nordjyllands 
Kystmuseum. 
 
Hvis Miljøstyrelsen tilføjer det af Slots- og Kulturstyrelsen foreslåede vilkår om ”at 
gennemføre dykkerundersøgelser af de 10 angivne områder” i en kommende 
indvindingstilladelse er vi naturligvis indstillede på at følge det. Men, vi må også være ærlige 
og sige at vi ikke er indstillede på at gennemføre dykkerundersøgelserne inden vi er sikre på 
at kunne få indvindingstilladelsen. Derfor vil vi henstille til at forholdet tilføjes som vilkår og 
at jeres videre sagsbehandling dermed ikke kommer til at afvente dykkerundersøgelserne. 
 
Fsva. de øvrige høringssvar bemærker Frederikshavn Kommune følgende: 
 
Jf. høringssvar fra Søfartsstyrelsen: Frederikshavn Kommune vil naturligvis sikre sig at 
reglerne i bek. om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i 
danske farvande overholdes ifm. en egentlig indvinding.  
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Jf. høringssvar fra Kystmuseet: Frederikshavn Kommune henviser til fremsendte mail af 
dags dato med oplysninger om dialogen med Kystmuseet og Moesgaard Museum. 
 
De øvrige høringssvar indeholder ikke konkrete indvindinger eller bemærkninger. 
 
 
Afgørelse vedrørende VVM-pligt 
 
Miljøstyrelsen har modtaget ansøgning om tilladelse til råstofindvinding sammen med den 
gennemførte VVM-redegørelse. 
 
 
Begrundelse for afgørelsen om tilladelse til indvinding  
 
Ved afgørelsen skal der, jf. lovens § 20, stk. 5, lægges vægt på en vurdering efter 
lovens § 1 og § 3. Det skal således sikres, at råstofudnyttelsen sker efter en samlet 
vurdering af en række samfundsmæssige hensyn. 
 
På den ene side skal der lægges vægt på råstofressourcernes omfang og placering, 
en hensigtsmæssig udnyttelse af råstofressourcerne samt erhvervsmæssige hensyn. På den 
anden side skal der lægges vægt på miljø- og naturbeskyttelse, beskyttelse af arkæologiske 
interesser, fiskerimæssige interesser, kystsikkerhed, infrastrukturanlæg, ulemper for 
skibsfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold. 
 
Vurdering af råstofressourcen 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den ansøgte mængde er til stede i det ansøgte 
indvindingsområde. Det er ligeledes Miljøstyrelsens vurdering, at indvindingen kan 
gennemføres således, at der overalt i området efterlades et uberørt og stabilt restlag af den 
oprindelige ressource på 1 meters tykkelse.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at den ansøgte indvinding og det ansøgte indvindingsområde er af 
væsentlig betydning for kystsikringen indenfor Frederikshavn Kommune. Indvindingen kan 
således afløse den hidtidige indvinding på vestkysten, arealet til afvanding og landtransport fra 
vestkysten, og således medvirke til at begrænse de miljømæssige effekter på land.  
 
Miljøstyrelsen bemærker også, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at benytte det umiddelbart 
syd for liggende Fællesområderne til kystsikringsopgaven. Formålet med fællesområderne er, 
at sikre den daglige råstofforsyning til bygge- og anlægsopgaver. 
 
Påvirkning af bundforhold i og omkring indvindingsområdet samt området som levested for 
fisk, fugle og havpattedyr 
 
I relation til marin råstofindvinding påpeger VVM-redegørelsen 3 væsentlige 
påvirkningsfaktorer – afgravning og sænkning af havbunden, sedimentspild og 
sedimenttransport samt endelig støj fra indvindingsaktiviteten. 
 
Afgravning og sænkning af havbunden 
Den ansøgte indvinding på 130.000 m³ hvert andet år eller 65.000 m³ årligt udgør en mindre 
del af den kortlagte tilgængelige ressource på 1 mio. m³ - idet 1 m af ressourcen skal efterlades 
uberørt. Indvindingen vil maksimal sænke havbunden med 0,14 m om året eller 1,4 m i den 10-
årige tilladelsesperiode i en ressource, hvis mægtighed ved et konservativt estimat er opgjort til 
3-6 m., forventeligt er tykkelsen af ressourcen op mod 10 m Miljøstyrelsen bemærker, at i 
beregning af sænkningen af havbunden er ikke indregnet det løbende sedimentbidrag fra 
sedimenttransporten langs vestkysten, som er på 1,25 mio. m³, hvoraf ca. 1 mio. m³ aflejres på 
revet, hvilket svarer til en årlig sedimentation på ca. 1 m. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at 
den beregnede sænkning af den rå indvindingsaktivitet i virkeligheden vil være markant 
mindre en 0,14 m pr. år. 



    

12 

 
Overfladesedimentet i det ansøgte indvindingsområde er overalt type 1b. Samme sedimenttype 
gælder hele ressourcen i indvindingsområdet. Ved den ansøgte indvinding sker der således 
ikke nogen ændring af områdets sedimenttype. 
 
De biologiske undersøgelser viser, at der ikke er nogen vegetation af flerårige makroalger. 
Bundfaunaen er arts- og individfattig med en dækning på op til 1% og udgør dermed også et 
begrænset fødegrundlag for såvel fisk, fugle og havpattedyr. Dækningsgraden af fisk er lav og 
vurderet til <1%. Der er ingen ynglende fugle i området og selv om ynglende fugle potentielt 
kunne søge føde i området er fødegrundlaget, som nævnt, begrænset. 
 
Det er på dette grundlag Miljøstyrelsen vurdering, at den ansøgte indvinding kan gennemføres 
uden væsentlig påvirkning af havbunden og havbunden som levested og fourageringsområde 
for fisk, fugle og havpattedyr. 
 
Sedimentspild og sedimenttransport 
Ved indvinding over sold returneres de grovere sedimentfraktioner af grus og sten til 
havbunden og efterlades som skyllebanker En række undersøgelser viser, at sedimentspildet 
fra sugehovedet og overløbet for størstedelens vedkommende sedimenterer indenfor 150 m fra 
indvindingsfartøjet og at sedimentkoncentrationen i vandfasen oftest ikke overskrider 2-15 
mg/l. 
 
Erfaringer fra tidligere undersøgelser i andre indvindingsområder viser, at der trods mange års 
indvindingsaktivitet ikke er tegn på, at sedimentspredningen har påvirket miljøet eller de 
fysiske forhold på havbunden. Der til kommer, at substrattype 1b både på overfladen, i dybden 
og lige udenfor det aktuelle indvindingsområde er den dominerende substrattype. 
 
I det højdynamiske område der naturligt er påvirket af en stærk sedimentdynamik er den 
resulterende strømretning fra nord mod syd.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering at sedimentspildet og sedimenttransporten fra 
indvindingsaktiviteten kun vil have yderst begrænset påvirkning på fisk, fugle og havpattedyr, 
da bidraget er stærk begrænset i forhold til den naturligt forekommende sedimentdynamik i 
område. 
 
Netop de stærke dynamiske forhold er også fiskernes begrundelse for det beskedne fiskeri i 
området – hvor der udenfor selve revet finder et betydeligt fiskeri sted omkring Skages gren 
både i Kattegat og Skagerrak. 
 
Det er ligeledes Miljøstyrelsens vurdering, at det nærliggende habitatområde H1, Skagens Gren 
og Skagerrak, der ligger nord for det ansøgte område, ikke påvirkes i væsentlig grad som følge 
af råstofindvindingen, da hovedstrømretningen er fra nord mod syd. 
 
Endelig er det Miljøstyrelsens vurdering, at de stærke sedimentdynamiske forhold betyder, at 
sporene efter indvindingsaktiviteten hurtigt udjævnes, og at der derfor ikke forventeligt vil 
opstå iltsvind i indvindingsområdet. 
 
Støj 
Miljøstyrelsen vurderer, at støj fra sejlads og fra sugehovedet og pumpen samlet er begrænset, 
kortvarig og ubetydelig i forhold til de eksisterende marine aktiviteter i området. Den ansøgte 
indvinding er vurderet til maksimalt at have en varighed på 225 timer hvert andet år svarende 
til 150 laster over en 2-årig periode. 
 
Støjen fra indvindingsfartøjet er vurderet at være sammenlignelig med støjen fra et tilsvarende 
fraktskib og udgør således ét af de ca. 1000 skibe, der passerer området om året. 
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Miljøstyrelsen vurderer specifikt, at støj og forstyrrelse på rastende fugle er begrænset. 
Miljøstyrelsen vurderer ligeledes, at risikoen for kollision med et oplyst indvindingsfartøj om 
natten er meget lille sammenholdt med skibstrafikken omkring Skagen og den meget 
begrænsede indvindingsperiode. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at støj kun vil have en mindre negativ påvirkning på marsvin, da 
indvindingsfartøjet udsender en lavfrekvent støj på niveau med et fragtskib, og da 
indvindingsfartøjet kommer sejlende ind i indvindingsområdet og dermed giver marsvin god 
tid til at svømme ud af området i den periode indvindingen finder sted. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at støj kun vil have en ubetydelig påvirkning på sæler. 
 
Øvrige forhold 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at indvindingsaktiviteten ikke vil være til hindring for målopfyldelsen 
i Vandområdeplanen for de 4 vandområder omkring Skagens Gren. Sedimentet i 
ansøgningsområdet er rent, med et lavt indhold af organisk stof og det formodes derfor, at 
koncentrationerne af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer svarer til det naturlige 
baggrundsniveau. Påvirkningen af vandkvaliteten, som følge af sedimentspild vurderes 
generelt lav, lokal og i en kortvarig periode og samlet set af ubetydelig negativ grad. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen har efter gennemførelse af en marinarkæologisk forundersøgelse 
fremsendt en Frigivelseserklæring for området. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at den ansøgte indvindingsaktivitet ikke vil påvirke friluftslivet 
herunder lystsejlads, lyst- og fritids fiskeri, jagt, badning, camping, surfing m.m. De fleste 
friluftsaktiviteter er kystnære og således tættere ved kysten end det ansøgt områder, der ligger 
ca. 3 km øst for Grenen. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at indvindingsaktiviteten ikke vil udgøre en sejladsmæssig risiko, da 
hovedparten af skibe er fiskefartøjer og da den tunge skibstrafik primært følger de store 
skibskorridorer, der ligger udenfor det ansøgte område. Desuden vil der i forbindelse med 
indvindingen blive informeret om indvindingsaktiviteten i ”Efterretninger for søfarende”, 
Søfartsstyrelsen. 
 
Miljøstyrelsen vedhæfter i forbindelse med arbejder i områder, hvor der kan forekomme UXO 
(ueksploderet ammunition) det særlige vurderingsskema, der skal benyttes ved aktiviteter på 
havbunden i forbudsområder, jf. bekendtgørelse nr. 1351 af 29. november 2013 om 
sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at klappladsen ”Skagen”, der ligger mere end 4 km væk ikke bidrager 
med en kumulativ effekt. Ligeledes vurderer Miljøstyrelsen, at indvinding i det nærliggende 
Fællesområde ikke bidrager til en kumulativ effekt, da opslemmet sediment fra spildet ved 
indvindingen sedimenterer i umiddelbar nærhed af indvindingsfartøjet og overvejende 
indenfor 150 m fra indvindingsfartøjet og således inde i selve indvindingsområdet og da støj 
fra indvindingsaktiviteten er ubetydelig i det stærkt trafikerede område. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den gennemførte væsentlighedsanalyse, at der ikke vil 
være nogen væsentlig påvirkning af naturtypen (1110) sandbanke og arten marsvin, der begge 
er på udpegningsgrundlaget for Habitatområde H1, Skagens Gren og Skagerrak, der ligger 
umiddelbart nord for det ansøgte område. 
 
Det er ligeledes Miljøstyrelsens vurdering at 2 af de øvrige 3 habitatområder ligger for langt 
væk (henholdsvis 13 og 20 km) til at indvindingsaktiviteten vil kunne have en væsentlig 
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påvirkning og det tredje indeholde ikke matine arealer og vil derfor heller ikke påvirkes 
væsentligt. 
 
Spættet sæl og gråsæl er på udpegningsgrundlaget for flere habitatområder indenfor en radius, 
hvor de potentielt kan fouragere i eller i nærheden af ansøgningsområdet. Men også for sæler 
er det Miljøstyrelsens vurdering, at støj, suspenderet sediment i vandfasen samt 
fødetilgængelighed som følge af indvindingsaktiviteten vil have en ubetydelig negativ 
påvirkning. 
 
 
Konklusion 
Miljøstyrelsen har på denne baggrund og ud fra en samlet afvejning, jf. råstoflovens § 3, truffet 
afgørelse om tilladelse til indvinding af den ansøgte mængde.  
 
 
Klagevejledning 
 
Miljøstyrelsens afgørelse om tilladelse til indvinding kan i henhold til råstoflovens § 26, stk. 2, 
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, 
natur og miljø.  
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 8. 
 
Afgørelsen kan påklages af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt 
nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, 
som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende og lokale foreninger og 
organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger 
og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når 
afgørelsen berører sådanne interesser, DI, Danmarks Rederiforening, Danske Råstoffer, 
Danmarks Fiskeriforening og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen, jf. 
råstoflovens § 26 a, stk. 1 og 2.  
 
Miljøstyrelsens afgørelse om, at den ansøgte indvinding ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering og VVM-tilladelse, kan i henhold til § 49, stk. 1, i lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. 
 
Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at afgørelsen ikke må 
udnyttes, jf. § 53 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM). 
 
Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller 
love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf.§ 50, 
stk. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. § 26 b, stk. 1, i råstofloven og § 51, 
stk. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). Klagefristen udløber således d. 2. august 2017. 
 
Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og 
fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
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www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk som normalt, typisk med NEM-
ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, 
skal der betales et gebyr.  Når man klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for 
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau), jf. lov om Miljø- 
og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret 
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og 
gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra 
meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43. 
 
 
Underretning 
 
Myndigheder og organisationer på e-postlisten har modtaget en kopi af afgørelsen. 
 
Afgørelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside under annonceringer. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Thomas Behrendt Klinggaard  
thobk@mst.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nmkn.dk/
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Områdespecifikke vilkår 

   
Samlet 
tilladt 
mængde i 
m³ 

Årligt tilladt mængde i m³ 

 
Andre vilkår 

650.000 Der må indvindes op til 130.000 
m3 i 2018, og herefter op til 
65.000 m3 årligt, tillagt en 
eventuel årlig restmængde fra 
det foregående år. Der må dog 
maksimalt indvindes op til 
130.000 m3 årligt.  
 

 
1. I området må der primært indvindes 
ved slæbesugning og i mindre grad ved 
stiksugning. 
 
2. Havbunden i indvindingsområderne 
skal efter endt indvinding efterlades, så 
der overalt i områderne efterlades et 
uberørt og stabilt restlag af den 
oprindelige ressource på en tykkelse på 1 
meter, og havbunden skal fremtræde 
med så jævn overflade som muligt.  
 
3. Når indvindingen i området er 
endeligt afsluttet, skal 
tilladelsesindehaveren gennemføre en 
samlet undersøgelse og vurdering af 
indvindingens fysiske og miljømæssige 
effekter. Ved vurderingen af 
indvindingens fysiske og miljømæssige 
effekter er sammenligningsgrundlaget 
områdets tilstand som dokumenteret i 
ansøgningen med bilag. Undersøgelsen 
og vurderingen skal godkendes af 
Miljøstyrelsen. Opmålingsprogram m.m. 
skal godkendes af Geodatastyrelsen, og 
programmet skal godkendes inden 
opmålingen finder sted. 
 
 
 

   
 


	Miljøstyrelsen vedhæfter i forbindelse med arbejder i områder, hvor der kan forekomme UXO (ueksploderet ammunition) det særlige vurderingsskema, der skal benyttes ved aktiviteter på havbunden i forbudsområder, jf. bekendtgørelse nr. 1351 af 29. novemb...

