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Afgørelse om ændring af vilkår i tilladelse til indvinding af 
råstoffer i bygherreområde 562-AD Ferring (sagsnr.: NST-7323-
00003) 
 

Kystdirektoratet meddeles hermed tilladelse, i form af ændring af vilkår for 

statusundersøgelse i bygherreområde 562-AD Ferring, således at vilkår om 

statusundersøgelse efter hver 3 mio. m3 indvundne råstoffer ophæves, mens vilkår 

om slutopmåling afløser dette vilkår. Vilkåret om slutopmåling ændres, så 

fokusområder fra statusundersøgelsen også fremgår af vilkår om slutopmåling.  

 

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 1, i lov om råstoffer, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 (råstofloven).  

 

Vilkårsændring 
I den oprindelige tilladelse af 16. december 2014, er der fastsat følgende vilkår om 

henholdsvis statusundersøgelse og slutopmåling: 

 
Vilkår om statusundersøgelse:  
”For hver 3 mio. m³ indvundet materiale af tilladelsesmængden skal der 
gennemføres en miljømæssig undersøgelse, som dokumenterer, at den hidtidige 
indvinding ikke har haft væsentlige negative miljømæssige effekter på flora og 
fauna i hårdbundsområderne i den nordøstlige del af indvindingsområdet og i 

påvirkningszonen.” 

 

Vilkår om slutopmåling:  
”Når indvindingen i tilladelsesområdet er endeligt afsluttet, skal 
tilladelsesindehaveren gennemføre en samlet undersøgelse af indvindingens 
fysiske og miljømæssige effekter. Ved vurderingen af indvindingens fysiske og 
miljømæssige effekter er sammenligningsgrundlaget områdets tilstand som 
dokumenteret i ansøgningen med bilag.” 

 

Vilkår om statusundersøgelse ophæves, mens vilkår om slutopmåling får følgende 

ordlyd: 

 

”Når indvindingen i tilladelsesområdet er endeligt afsluttet, skal 
tilladelsesindehaveren gennemføre en samlet undersøgelse af indvindingens 
fysiske og miljømæssige effekter, med særlig fokus på miljømæssige effekter på 
flora og fauna i hårdbundsområderne i den nordøstlige del af 
indvindingsområdet og i påvirkningszonen. Ved vurderingen af indvindingens 
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fysiske og miljømæssige effekter er sammenligningsgrundlaget områdets tilstand 
som dokumenteret i ansøgningen med bilag.” 
 

Tilladelsens varighed 
Vilkårsændringen gælder fra den 3. januar 2023 og indtil den maksimale tilladte 

indvindingsmængde er indvundet, dog senest til 15. januar 2025. 

 

Miljøstyrelsen kan til enhver tid ændre, begrænse eller tilbagekalde en tilladelse 
meddelt i henhold til råstoflovens § 20, hvis betingelserne i råstoflovens § 24 er 
opfyldt. 

 
Sagens grundlag 
Til grund for afgørelsen om vilkårsændring til indvindingstilladelsen i 
bygherreområdet 562-AD Ferring ligger Kystdirektoratets ansøgning af 15. 
november 2022 om at fravige vilkår for statusopmåling efter indvinding af 9 mio. 
m3 råstoffer til fordel for en endelig slutopmåling efter indvinding af den 
maksimale tilladte indvindingsmængde på 12.534.000 m3 havbundsmateriale.  
 

Miljøstyrelsen har den 10. november 2022 godkendt statusundersøgelsen, efter 

indvinding af 6 mio. m3 råstoffer, med begrundelsen, at der ikke påvises nogle 

væsentlige negative miljømæssige påvirkninger på bundflora og –fauna i 

hårdbundsområderne.  

 

Kystdirektoratet oplyser, at man grundet intensiv indvinding i bygherreområde 

562-AD Ferring forventer at have indvundet den tilladte maksimale 

indvindingsmængde inden tilladelsens udløb 15. december 2025, samt at de 

allerede indvundne mængder er af en størrelsesorden, så en ny statusundersøgelse 

er påkrævet, jf. vilkår om statusundersøgelse.  

 

Miljøstyrelsens begrundelse for afgørelse om vilkårsændring 
Kystdirektoratet har ansøgt om ophævelse af vilkår om statusundersøgelse efter 

hver 3 mio. m3 indvundet havbundsmateriale, til fordel for en slutopmåling efter 

den tilladte maksimale indvindingsmængde er opbrugt.  

 

Som det fremgår af Miljøstyrelsens godkendelse af statusundersøgelsen udført 

efter indvinding af 6 mio. m3, var der ikke påvist væsentlige negative miljømæssige 

påvirkninger fra råstofindvinding på flora og fauna i hårdbundsområderne i den 

nordøstlige del af indvindingsområdet og i påvirkningszonen efter indvinding af 

hhv. 3 og 6 mio. m3 råstoffer. Derfor er det Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke 

vil være yderligere behov for at undersøge miljøpåvirkninger på flora og fauna i 

hårdbundsområderne i den nordøstlige del af indvindingsområdet og i 

påvirkningszonen inden en slutopmåling udføres for hele indvindingsområdet, 

samt påvirkningszonen. 

 

Det indsættes dog i vilkår om slutopmåling, at der heri skal være et særligt fokus 

på miljømæssige effekter på flora og fauna i hårdbundsområderne i den 

nordøstlige del af indvindingsområdet og i påvirkningszonen.  
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Konklusion 

Miljøstyrelsen har på baggrund af ovenstående truffet afgørelse om at ophæve 

vilkår om statusopmåling efter indvinding af 9 mio. m3 havbundsmateriale i 

bygherreområde 562-AD Ferring.  

 

I den forbindelse afløses statusundersøgelses af vilkår om slutopmåling, hvor 

vilkåret er ændret således, at der skal være fokus på flora og fauna i 

hårdbundsområderne i den nordøstlige del af indvindingsområdet og i 

påvirkningszonen. 

 

Klagevejledning 
Miljøstyrelsens afgørelse 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.  

 

Klage har ikke opsættende virkning, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 8, 2. pkt. Derfor må 

en påtænkt efterforskning ikke må udføres i strid med påbuddet selvom der er 

indgivet en klage, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

 

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.  

 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. råstoflovens § 26 

b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 31. januar 2023. Hvis klagefristen 

udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 

hverdag. 
 
Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og 

fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.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. Hvis Miljøstyrelsen fastholder afgørelsen, sender Miljøstyrelsen klagen 

videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om 

videresendelsen. 

 

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 (2022 

niveau), jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med 

betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller 

https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- 

og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.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 til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 

træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

Der er adgang til at indbringe denne afgørelse for domstolene. Hvis afgørelsen 

ønskes indbragt, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen eller 

offentliggørelsen 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, som også vil blive lagt ud på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

På vegne af Miljøstyrelsen 

 

Henriette B. Schack 

AC-medarbejder 

+45 23 24 64 38 

henbs@mst.dk 

 

https://naevneneshus.dk/

