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Afgørelse om ikke VVM pligt for havbrug til produktion af 
regnbueørred vest for Musholm. 
 
Miljøstyrelsen har den 12. marts 2013 modtaget Musholm A/S anmeldelse om 
etablering af et havbrug som pilotprojekt ved Musholm. Udbygget den 4. april 
2013.  Pilotprojektet er en del af GUDP projektet ”Offshore Akvakultur”. Udvikling 
af teknologi til offshore havbrugsproduktion. Projektet udføres i samarbejde med 
Hvalpsund Net A/S, DTU Aqua, DHI og Dansk Akvakultur. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt 
og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i bkg. nr. 382 af 
25. april 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende 
længere end 1 sømil fra kysten.  
 
Det fremgår af § 3 stk. 2 i ovennævnte bekendtgørelse, at der i forbindelse med 
vurderingen af, om et projekt er VVM pligtigt skal tages hensyn til de kriterier, der 
fremgår af bilag 2 i samme bekendtgørelse.   
 
Det fremgår af bilag 2, at et af kriterierne bl.a. er den miljømæssige sårbarhed i de 
geografiske områder. Med særlig opmærksomhed på bl.a. områder, hvor de i 
fællesskabslovgivningen fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.  
 
Det fremgår af samme bilag, at anlæggets dimensioner og anvendelse af foder, 
medicin og hjælpestoffer skal indgå i vurderingen.  
 
Havbrugsområdet ønskes placeret uden for regionplanens for Vestsjællands amt 
2005 til 2016 anvendelsesområde. Og uden for vandområdet for den ophævede 
vandplan for ”Smålandsfarvandet, hovedvandopland 2.5” 
 
Det betyder, at det pågældende område er underlagt den danske havstrategi, som 
er udarbejdet i henhold til havstrategiloven og havstrategidirektivet. Det er 
Naturstyrelsen som er myndighed på området. Det er Naturstyrelsens 
umiddelbare vurdering, at en øget udledning på 12 tons N og 1,3 tons P i et enkelt 
år, i et område der skal administreres i henhold til havstategiloven- og direktivet, 
kan være acceptabelt.  
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Af anmeldelsen fremgår det, at der ansøges om et nyt anlæg, der har et areal på 
0,35 km² . Anlægget vil producere ca. 300 tons fisk i projektperioden og udlede 12 
tons N og 1,3 tons P i projektåret, som er fra 1. april 2013 til 31. marts 2014.  Det 
ansøgte område har en gennemsnitsdybde på 20 m. 
 
Af anmeldelsen fremgår det, at ændringen af tot-N og tot-P i vandfasen vil være 
under 1 %.  Ændringen i sedimentet er ligeledes under 1 %.  Påvirkningen for 
ventes at være reversibel. Alt i alt er påvirkningen ubetydelig.  
 
Det fremgår ligeledes af anmeldelsen, at udledningen af kobber og medicin har en 
ubetydelig påvirkning på omgivelserne. 
 
Bl.a. på baggrund af at anlægget er 
 

-Et 1 årig pilotprojekt. Startende 1. april 2013 og sluttende 31. marts 
2014. 

 -Placeringen er i et kystområde, som ligger uden for regionplanens 
for Vestsjællands amt 2005 til 2016 anvendelsesområde 

 -Uden for vandområdet for den ophævede vandplan for 
”Smålandsfarvandet, hovedvandopland 2.5”, 

 -Uden for et Natura 2000 område, og anlægget påvirket ikke ind i et 
Natura 2000 område. 
-Udledningen er kun på 12 tons N og 1,3 tons P i et år, og 50 meter 
fra udledningen er der ingen målelig effekt på havmiljøet. 

 
vurderer Miljøstyrelsen, at anlægget ikke er VVM pligtig. 
 
I henhold til § 4 kan et anmeldt havbrugsprojekt ikke påbegyndes, før 
Miljøstyrelsen skriftligt har meddelt den ansvarlige for havbrugsprojektet, at 
projektet ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt jf. § 3 stk. 1 i samme 
bekendtgørelse.  Af stk. 2 fremgår det, at samtidig med at Miljøstyrelsen meddeler 
den ansvarlige for havbrugsprojektet, at projektet ikke antages at kunne påvirke 
miljøet væsentligt og dermed ikke er VVM-pligtigt, offentliggør Miljøstyrelsen 
afgørelsen, jf. § 3 stk. 1 og anmeldelsen jf. § 2 i samme bekendtgørelsen. 
 
Afgørelsen offentliggøres i ugenyt Slagelse og Kalundborg Nyt den 17. april 2013 og 
annonceres på Miljøstyrelsen hjemmeside samme dato.  
 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i medfør af § 51, stk. 1 i 
bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov om beskyttelse af havmiljø, 
som ændret ved lov nr. 423 af 10. maj 2011. 
De klageberettigede fremgår af samme lovs § 52. 
  
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse. Klage skal sendes til 
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. eller mst@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 15. maj 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse til 
sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive opfordret 
til at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra 
modtagelsen. 
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr.  
Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Iris Haastrup 
Civilingeniør 
Irbha@mst.dk 
Dir. tlf. 72544350       
 
 


