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Forlængelse af tilladelse til efterforskning efter råstoffer i områderne
NST-7321-00119, NST-7321-00120 og NST-7321-00121 beliggende i Køge
Bugt.
NCC Roads A/S meddeles hermed forlængelse af efterforskningsperiodens længde
i efterforskningstilladelserne NST-7321-00119, NST-7321-00120 og NST-732100121, alle af 2. september 2013, således at tilladelserne gælder til 5. juni 2015.
Øvrige vilkår i tilladelserne er uændrede.
Redegørelse for sagen
Naturstyrelsen fremsendte den 2. september 2013 efterforskningstilladelser til
NCC Roads A/S til de tre efterforskningsområder NST-7321-00119, NST-732100120 og NST-7321-00121. Tilladelserne kunne anvendes efter klagefristens udløb
den 30. september 2013.
NCC Roads A/S blev i oktober 2013 opmærksom på, at der i de samme områder
blev gennemført undersøgelser, og tog efterfølgende telefonisk kontakt til såvel
Naturstyrelsen som Energistyrelsen for at få skabt klarhed over, hvilke
undersøgelser der blev gennemført. NCC Roads A/S erfarede på denne baggrund,
at det var Energinet.dk, som gennemførte forundersøgelser til kabeltracé.
NCC Roads A/S meddelte den 18. december 2013 skriftligt til Naturstyrelsen, at
efterforskningen i de tre tilladelsesområder NST-7321-00119, NST-7321-00120 og
NST-7321-00121 blev udskudt på grund af manglende afklaring af, om der i
områderne ville være konflikt mellem en eventuel kommende råstofindvinding og
med arealer til ilandføring af søkabler fra den kommende vindmøllepark på
Kriegers Flak.
Energinet.dk fremsendte den 5. juni 2014 oplysninger til NCC Roads A/S, hvoraf
det fremgår, at kabelføringen ikke kommer til at berøre de tre tilladelsesområder.
NCC Roads A/S har den 13. november 2014 anmodet Naturstyrelsen om
forlængelse af efterforskningstilladelserne til 31. marts 2015. Denne ansøgning er
efterfølgende ændret til en anmodning om, at efterforskningstilladelserne
forlænges til den 30. juni 2015.
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Begrundelse af Naturstyrelsens afgørelse
NCC Roads A/S henvendte sig telefonisk til Naturstyrelsen flere gange i efteråret
2013 for at få afklaret eventuelle interessekonflikter med Energinet.dk’s
forundersøgelser til kabeltracé, som var delvist sammenfaldende med
efterforskningsområderne. Naturstyrelsen var enig med NCC Roads A/S i, at der
kunne være en mulig interessekonflikt mellem kabelføring og en eventuel
fremtidig råstofindvinding, hvorfor der blev taget initiativ til at afholde et møde
med deltagelse af Energinet.dk, NCC Roads A/S og Naturstyrelsen. Efterfølgende
fortsatte dialogen mellem Energinet.dk og NCC Roads A/S. En afklaring af den
mulige interessekonflikt forelå den 5. juni 2014, idet søkablet ikke længere var
planlagt til at skulle ilandføres gennem Køge Bugt.
NCC Roads A/S har ikke benyttet sig af efterforskningstilladelsen frem til denne
dato. Naturstyrelsen finder, at efterforskningstilladelsen bør forlænges med 1 år
fra den 5. juni 2014, hvor den endelige afklaring af, at et evt. kabeltracé fra
Kriegers Flak ikke vil berøre efterforskningsområderne, forelå. Der er dermed tale
om en samlet forlængelse af efterforskningstilladelsesperioden med godt 8
måneder, nemlig fra 30. september 2014 til 5. juni 2015. Naturstyrelsen finder
ikke, at NCC Roads A/S har anført forhold, der kan begrunde en yderligere
forlængelse.
Naturstyrelsen godkender den fremsendte ansøgning om forlængelse af
efterforskningstilladelsesperiode, selv om den formelle ansøgning først forelå efter
efterforskningstilladelsens udløb. Godkendelsen af ansøgningen begrundes i, at
der har været dialog med ansøger om eventuelle konflikter med søkabel i området
og om forlængelse af tilladelsesperioden som følge heraf.
Ifølge § 17 i bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2012 om auktion over områder til
råstofindvinding fra havbunden fastsættes længden af en opnået eneret til
indvinding på baggrund af en konkret vurdering i forbindelse med udstedelse af
indvindingstilladelse. Såfremt eneretten til efterforskning forlænges ud over 1 år,
reduceres længden af eneretten til indvinding tilsvarende, men i helt særegne
tilfælde kan den samlede eneret til efterforskning og indvinding overstige 6 år.
Naturstyrelsen kan først i forbindelse med tilladelse til indvinding tage stilling til
eneretsperiodens længde, men skal bemærke, at baggrunden for forlængelsen af
efterforskningstilladelsen er en helt særegen situation vedrørende uafklarede
offentlige interesser i området af betydning for NCC Roads A/S's efterforskning.
Klagevejledning
Naturstyrelsens afgørelse kan i henhold til råstoflovens § 26, stk. 2, påklages til
Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv,
natur og miljø.
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
2

Fiskeriforening og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen, jf.
råstoflovens § 26 a, stk. 1 og 2.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk.
1. Klagefristen udløber således den 24. februar 2015.
Efter råstoflovens § 26 b, stk. 5, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet, og ifølge stk. 6 har klage som udgangspunkt opsættende virkning for den
påklagede afgørelse. I henhold til § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 931 af 13.
september 2012 gælder bestemmelserne i råstoflovens § 26 b, stk. 5 og 6,
imidlertid ikke for forlængelse af en tilladelse på uændrede vilkår til efterforskning
efter lovens § 20, stk. 2, nr. 1, som der er tale om her.
I henhold til råstoflovens § 26 b, stk. 2, indgives klagen skriftligt til Naturstyrelsen.
Styrelsen videresender klagen og sagens materiale til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klage bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på nst@nst.dk.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at
klageren indbetaler et gebyr på 500 kr.
Natur- og Miljøkrævet sender en opkrævning på gebyret til klageren, når nævnet
har modtaget klagen fra Naturstyrelsen. 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
gebyrbetalingen 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.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller
førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at
klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent,
herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6
måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43.
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Underretning
Myndigheder og organisationer på underretningslisten har modtaget en kopi af
afgørelsen.
Afgørelsen er offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside under annonceringer.
Med venlig hilsen
Ellen Hjort Petersen
72 54 49 36
EHP@nst.dk
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