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Ændring af vilkår om indvindingsmængde i gældende tilladelse
til indvinding af råstoffer i område 562-LD, Jyske Rev H
Miljøstyrelsen træffer hermed afgørelse om ændring af vilkår om
indvindingsmængde i gældende tilladelse til indvinding af råstoffer i
området 562-LD, Jyske Rev H. Ændringen er meddelt i henhold til § 20,
stk. 2, nr. 1 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar
2017 (herefter råstofloven).
Ændring i gældende tilladelsen af 19. februar 2015 er meddelt på baggrund
af ansøgning af 2. november 2016 fra firmaet Thyborøn NordsøRal A/S om
tilladelse til en samlet indvinding 1 mio. m³ med en fortsat maksimal årlig
indvinding på 500.000 m³ sand, grus og sten i en del af auktionsområde
31-187/200, bilagt resultaterne af den gennemførte råstofefterforskning,
miljøundersøgelse og miljøvurdering samt tillæg til samme, jf. rapporterne:
• Råstofundersøgelser i efterforskningsområde 31-187/200, Jyske Rev
(GEUS), j.nr. NST-7321-00115 og NST-7321-00117 og
• Miljøredegørelse for indvinding af marine råstoffer, område 31187/200, Jyske Rev, (Orbicon januar 2014).
• Tillæg til miljøvurderingen for 562-LD, Jyske Rev H, (Orbicon februar
2018)
• Tillæg til miljøvurderingen for 562-LD, Jyske Rev H, (Orbicon maj
2018)
Materialerne forventes afsat til alle egnede formål, som tilslag til beton,
asfalt, mørtel, anlægsmaterialer samt fyldopgaver.
Området er miljøvurderet til en samlet indvinding på op til 5 mio. m³ i
tilladelsesperioden fra 20. marts 2015 til 20. marts 2020 med en intensitet
på op til 1 mio. m³ om året.
Der er ansøgt om en udvidelse af tilladelsesmængden fra 500.000 m³ i alt
til 1 mio. m³ i alt over den uændrede 5-årig periode frem til 20. marts
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2020. Den årlige indvinding fordelt over restperioden fastsættes til
250.000 m³
Vederlag betales således med udgangspunkt i en årlig indvinding på
250.000 m³ om året, dvs. første år er fra dato for ikrafttræden af
vilkårsændring til 20. marts 2019 og andet år er fra 21. marts 2019 til
udløbsdato 20. marts 2020.
Ændring af vilkår om indvindingsmængde er gældende fra den 31. juli
2018 og indtil den tilladte mængde er indvundet, dog senest den 20. marts
2020.
Tilladelsen til indvinding gælder for et område afgrænset af rette linjer
mellem nedennævnte koordinater (WGS 84):
Ø. Længde
7°22.54'
7°24.00'
7°24.00'
7°23.24'
7°22.07'

N. Bredde
56°42.31'
56°42.00'
56°41.11'
56°40.81'
56°41.92'

Områdets nordøstligste hjørne skæres af en cirkelformet beskyttelseszone
med en radius på 1000 m omkring centerpositionen 7°22.86ʾE og
56°42.76ʾN. Der må ikke indvindes indenfor denne afgrænsning. Der
henvises til Fællesområdebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1398 af 12.
december 2013, for områder 562-LC, Jyske Rev A.
Områdernes afgrænsning er vist på bilag 1.
Ændringen er meddelt på følgende vilkår.
Ændring af indvindingsmængden er meddelt på de vilkår, der fremgår af
den gældende tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-LD, Jyske
Rev H af 19. februar 2015 med følgende ændringer.
I den gældende tilladelse stilles krav om en ny biologisk undersøgelse ved
ansøgning om udvidelse af indvindingsmængden. Miljøstyrelsen har
dispenseret fra dette krav, da den ansøgte udvidelse af
indvindingsmængden er langt under den allerede miljøvurderede mængde
på 5 mio. m³ med op til 1 mio. m³ om året i miljøredegørelsen fra 2014.
I vilkår 2.3 udgår krav om at efterlade 1 m af den indvundne mængde, da
kravet ikke er praktisk gennemførligt.
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7 Vederlag
Der betales vederlag for indvindingen i henhold til bekendtgørelse nr. 59 af
19. januar 2012 om vederlag for indvinding af råstoffer fra havbunden
(vederlagsbekendtgørelsen), jf. råstofbekendtgørelsens § 70. Beregningen
sker efter vederlagsbekendtgørelsens § 2 og 3 om vederlag i
eneretsområder udlagt efter auktion.
Der skal årligt betales et arealvederlag på 25.600 kr. pr. km²
indvindingsareal. Indvindingsarealet er 3,4 km². Arealvederlaget betales
forud.
Der skal endvidere årligt betales et produktionsvederlag for indvundne
mængder på 2,56 kr. pr. m³, dog minimum 50 % af den årlig mængde, der
fremgår af denne tilladelse (250.000 m³ pr. år). Har Thyborøn NordsøRal
A/S ikke i et enkelt år indvundet den årlige mængde, kan denne indvindes i
de følgende år uden yderligere omkostninger. Mængderne opgøres på
baggrund af tilladelsesinderhavers kvartalsvise indberetning til
Miljøstyrelsen. Produktionsvederlaget betales årligt bagud. Skæringsdato
for beregning af minimumsvederlaget af den nye årlige mængde fastsættes
som dato for ikrafttræden af ændrede vilkår for tilladelsen.
Opkrævning af vederlag sker en gang årligt, ved udløbet af det kvartal,
hvori tilladelsen er meddelt.
Vilkåret er stillet med hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 3.

Sagens grundlag
I miljøredegørelsen og miljøvurderingen fra 2014 af det ansøgte
indvindingsområde og i miljøkonsekvensvurderingen af den ansøgte
aktivitet konkluderes, at området er uden særlige biologiske værdier, da
området er særdeles arts- og individfattigt og uden beskyttelsesværdige
eller sårbare biologiske elementer. Natur- og substrattype 1 og 2 er alt
dominerende i område 562-LD og er generelt vidt udbredt i på Jyske Rev.
Det konkluderes i miljøvurderingen, at indvinding af grus og groft sand
indebærer, at sedimentspredning som følge af indvindingsaktiviteten vil
være langt under de 500 m, som angiver påvirkningszonen. Generelt
sedimenterer det suspenderede sediment mindre end 150 m fra
indvindingsfartøjet.
I de to tillæg til miljøvurderingen fra 2018 konkluderes, at den yderligere
indvinding af 500.000 m³ til en samlet indvinding på 1 mio. m³ i den
uændrede tilladelsesperiode forventeligt vil øge andelen af substrattype 1b
og mod nordøst substrattype 3 med forekomst af bestrøninger med større
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sten. Overordnet forventes individantallet at stige, hvor andelen at type 3
vokser og at falde, hvor substrattype 2 erstattes af type 1b.
Området karakteriseres som dynamisk med tydelige bølgeribber på
bunden. Det forventes at udvidelsen af indvindingsmængden ikke ændre
på, at antallet af arter få år efter indvindingens ophør helt overordnet vil
være uændret og i øvrigt ikke adskille sig fra de biologiske samfund på
Jyske rev, der som nævnt er domineret af substrattype 1, 1b og 2.
Indvindingsaktivitetens påvirkning af de biologiske aspekter, der lå til
grund for miljøredegørelsen i 2014 vurderes ikke at ændres mærkbart som
følge af udvidelse af tilladelsesmængden med 500.000 m³.
Samlet vurdering
Miljøstyrelsen vurderer, at udvidelse af indvindingsmængden ikke
medfører ændringer i forhold til den miljøvurdering fra 2014, der ligger til
grund for den fortsat gældende tilladelse til indvinding af råstoffer.
Miljøstyrelsen vurderer ligeledes, at den ansøgte udvidelse af
indvindingsmængden ikke medfører væsentlig påvirkning af områdets
bundfauna og derfor fortsat ikke udløser en VVM-redegørelse.
Begrundelse for afgørelsen
I ændring af vilkår om indvindingsmængden i gældende tilladelse til
indvinding har Miljøstyrelsen lagt vægt på, at udvidelsen af den tilladte
indvindingsmængde på op til 1 mio. m³ er markant under den mængde på
5 mio. m³, der var udgangspunkt for miljøvurderingen i 2014 og
efterfølgende grundlag for den gældende tilladelse til råstofindvinding af
19. februar 2015, hvor der dog kun blev søgt om tilladelse til indvinding af
500.000 m³ i den 5-årige tilladelsesperiode frem til 20. marts 2020.
Miljøstyrelsen har desuden lagt vægt på, at den begrænsede udvidelse af
indvindingsmængden ikke ændre miljøpåvirkningen af den eksisterende
indvinding i en grad, der kan begrunde et krav om udformning af en VVMredegørelse.
Miljøstyrelsen vurderer desuden, at det oprindelige krav om gennemførelse
af en ny biologisk undersøgelse ved udvidelse af indvindingsmængden ikke
giver mening, da den allerede gennemførte miljøundersøgelse fra 2014 tog
afsæt i en væsentlig større indvindingsmængde end der oprindelig blev
søgt om inklusive den aktuelle ansøgning om udvidelse af
tilladelsesmængden. Der er, som nævnt tale om en udvidelse på 500.000
m³ til en samlet indvindingsmængde på 1 mio. m³ frem til 20. marts 2020
ud af de 5 mio. m³ miljøvurderingen omfattede i 2014.
Miljøstyrelsen lægger i den sammenhæng vægt på at de to tillæg fra 2018
til den oprindelige miljøvurdering fra 2014 fastholder, at der overordnet
ikke vil være nogen væsentlig merpåvirkning af de miljøaspekter, der
indgik i miljøvurderingen fra 2014.
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Vilkåret om at bibeholde et restlag på 1 m af den kortlagte ressource har
vist sig umuligt at håndtere i praksis, da ressourcen i gennemsnit har en
mægtighed på ca. 2 m. I tillæg til miljøvurderingen opgøres den del af
forekomsten, der konkret sejles i land til godt 50 % af forekomsten. Den
anden halvdel af ressourcen returneres og sedimenterer på havbunden
indenfor indvindingsområdet som en substrattype 1b.
Miljøstyrelsen giver på baggrund af en samlet vurdering af
miljøpåvirkningerne tilladelse til ændring af vilkår om udvidelse af
indvindingsmængden.
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).
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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. 30. juli
2018.
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 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 Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen
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
72 54 48 25
thobk@mst.dk
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Indvindingsområde 562-LD, Jyske Rev H

Bilag 1

Geografiske koordinater (WG84)
Ø. Længde
7°22.54'
7°24.00'
7°24.00'
7°23.24'
7°22.07'

N. Bredde
56°42.31'
56°42.00'
56°41.11'
56°40.81'
56°41.92'
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Områdespecifikke vilkår
Samlet tilladt
mængde i m³
1.000.000

Årligt tilladt
mængde i m³

Andre vilkår

500.000

Områdets nordøstligste hjørne skæres af en cirkelformet
beskyttelseszone med en radius på 1000 m omkring
centerpositionen 7°22.86ʾE og 56°42.76ʾN. Der må ikke
indvindes indenfor denne afgrænsning.

8

