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Att.: Majbritt Skovgaard Cederberg   
   
  
 

Afgørelse om ændring af vilkår i tilladelse til indvinding af 
råstoffer i bygherreområdet 552-AB Kriegers Flak (sagsnr.: 
SVANA-7322-01934)  
 
Vejdirektoratet meddeles hermed tilladelse, i form af ændring af vilkår, til at 
indvinde materialer i bygherreområdet 552-AB Kriegers Flak til anlæg af 
Nordhavnstunnelen under Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet på Østerbro i 
København. Afgørelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om 
råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 (råstofloven). 

Vilkårsændring 
I den oprindelige tilladelse af 6. juli 2017, er der fastsat følglende vilkår:  
 
De indvundne materialer må alene anvendes til Vejdirektoratets projekt for 
Storstrømsbroen, jf. lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af en ny Storstrømsbro 
og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro.  
 
Vilkåret ændres således, at det får følgende ordlyd:  
 
De invundne materialer må alene anvendes til Vejdirektoratets projekt for 
Storstrømsbroen, jf. lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af en ny Storstrømsbro 
og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro samt til anlæg af af 
Nordhavnstunnelen under Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet på Østerbro 
i København, jf. lov 1552 af 27. december 2019 om anlæg af en Nordhavntunnel.  
 
De øvrige vilkår som er angivet i tilladelsen til indvinding i bygherreområdet 552-
AB Kriegers Flak af 6. juli 2016 (SVANA-7322-01934) finder fortsat anvendelse. 

Tilladelsens varighed 
Vilkårsændringen gælder fra den 10. oktober 2022 og indtil den maksimale tilladte 
indvindingsmængde er indvundet, dog senest til 1. september 2027. 
 
Miljøstyrelsen kan til enhver tid ændre, begrænse eller tilbagekalde en tilladelse 
meddelt i henhold til råstoflovens § 20, hvis betingelserne i råstoflovens § 24 er 
opfyldt. 



 
 

2 

Tilladte indvindingsmængder 
De tilladte indvindingsmængder fremgår af indvindingstilladelsen til 
bygherreområdet 552-AB Kriegers Flak. 
 
Nærværende vilkårsændring ændrer ikke den oprindelige tilladte 
indvindingsmængde. 

Vederlag 
Nordhavnstunnelen er vedtaget ved lov nr. 1552 af 27. december 2019 om anlæg af 
en Nordhavnstunnel. 
 
Der skal ikke betales vederlag for indvindingen i henhold til råstoflovens § 22 a, da 
der er tale om indvinding til brug for anlægsarbejder på søterritoriet og 
kontinentalsoklen vedtaget ved lov eller som benyttes af en offentlig bygherre til 
udbygning eller nyanlæg af veje, broer og jernbaner, jf. råstoflovens § 22 a, stk. 4, 
nr. 3 og nr. 4. 

Sagens grundlag 
Til grund for afgørelsen om vilkårsændring til indvindingstilladelsen i 
bygherreområdet 552-AB Kriegers Flak ligger Vejdirektoratets ansøgning af 22. 
august 2022 om tilladelse til at indhente materialer til brug for anlæg af 
Nordhavnstunnelen i bygherreområdet. 
 
Vejdirektoratet oplyser, at det forventede behov til anlægsprojektet er omkring 
200.000 m3 sand. 
 
Miljøvurdering og VVM-redegørelse vedlagt ansøgningen, der ligger til grund for 
indvindingstilladelsen af 6. juli 2017, tager afsæt i indvinding af en mængde på 2 
mio. m3, som skal dække behovet for råstoffer til hhv. Storstrømsbroen og 
Nordhavnstunnelen. Det er således indtænkt i den oprindelige ansøgning om 
tilladelse til indvinding, at materialer fra området også skulle anvendes til anlæg af 
Nordhavnstunnelen. 
 
Bygherreområdet 552-AB Kriegers Flak er beliggende i et område omfattet af 
bekendtgørelse nr. 136 af 1. februar om reservation af råstoffer i områder på 
Kriegers Flak og Rønne Banke. Jf. bekendtgørelsens § 2 er området på Kriegers 
Flak forbeholdt råstofforsyning til fremtidige bygge- og anlægsprojekter og der må 
ikke ske råstofindvinding eller anden arealanvendelse, der er til gene for 
udnyttelsen af råstofressourcen. Ved afgørelse om tilladelse til indvinding 6. juli 
2017 var anlæg af Nordhavnstunnelen endnu ikke vedtaget ved lov hvorfor 
anvendelse af materialer til projektet ikke kunne inkluderes i 
indvindingstilladelsen på daværende tidspunkt. 

Miljøstyrelsens begrundelse for afgørelse om vilkårsændring 
Vejdirektoratet har ansøgt om tilladelse til at indhente materialer til brug for 
anlæg af Nordhavnstunnelen i bygherreområdet 552-AB Kriegers Flak. 
 
Nordhavnstunnelen er vedtaget ved lov nr. 1552 af 27. december 2019 om anlæg af 
en Nordhavnstunnel. Jf. bekendtgørelse nr. 136 af 1. februar om reservation af 
råstoffer i områder på Kriegers Flak og Rønne Banke, kan materialer fra 
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bygherreområdet 552-AB Kriegers Flak derfor anvendes til anlæg af 
Nordhavnstunnelen. 
 
Det forventede råstofbehov til Nordhavnstunnelen på 200.000 m3 er inkluderet i 
miljøvurderingen og VVM-redegørelsen der ligger til grund for 
indvindingstilladelsen i bygherreområdet 552-AB Kriegers Flak. Indvindingen skal 
foregå på samme vilkår og inden for den allerede tilladte indvindingsmængde. Det 
er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke vil være yderligere 
miljøpåvirkninger fra indvindingen ud over de allerede kendte. 
 
Konklusion 
Miljøstyrelsen har på baggrund af ovenstående truffet afgørelse om tilladelse til at 
indvinde råstoffer i bygherreområder 552-AB Kriegers Flak til brug for anlæg af 
Nordhavnstunnelen. 

Klagevejledning 
Miljøstyrelsens afgørelse er truffet med henblik på tilladelse til råstofindvinding til 
anlæg af Nordhavnstunnelen og kan derfor ikke påklages til anden administrativ 
myndighed jf. § 6 i lov nr. 1552 af 27. december 2019 om afskæring af 
klageadgange i forbindelse med anlæg af Nordhavnstunnelen. 
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 
måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43. På www.domstol.dk   
kan der findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene 
 

Underretning 
Danske myndigheder og organisationer på e-postlisten vil modtage en kopi af 
afgørelsen. 
 
 
På vegne af Miljøstyrelsen 
 
Kristian Gram Sloth 
Geolog 
+45 29 26 85 23 
krgsl@mst.dk 
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