Odense Havn
Noatunvej 2
DK-5000 Odense C

Vandplaner og havmiljø
J.nr. NST-7321-00124
Ref. Jimho/lisew
Den 20. oktober 2015

Mail: nk@odensehavn.dk

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område 7321-00124, Nord
for Fyns Hoved
Odense Havn meddeles hermed tilladelse til efterforskning efter råstoffer i
efterforskningsområde 7321-00124, der ligger Nord for Fyns Hoved. Tilladelsen
gives på baggrund af ansøgning om tilladelse til efterforskning fremsendt af
Orbicon A/S for Odense Havn af 29. juni 2015.
Tilladelsen gives i henhold til § 20, stk. 2 nr. 3, i lov om råstoffer, jf.
lovbekendtgørelse nr. 657 af 25. maj 2013, som senest ændret ved lov nr. 178 af 24.
februar 2015 (råstofloven). Tilladelsen gives med vilkår efter råstoflovens § 21, stk.
1.
Tilladelsen er gældende fra d. 18. november 2015 til og med den 17. november
2016.
Odense Havn har fortrinsret til at få tilladelse til indvinding i området, hvis
ansøgning om indvindingstilladelse indsendes senest d. 17. december 2016.
Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår
om vederlag, jf. råstoflovens § 21, stk. 3, jf. § 22 a, stk. 3.
Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte
koordinater (WGS84):
Ø. Længde
10° 37,95'
10° 34,21'
10° 32,45'
10° 32,41'
10° 25,73'
10° 25,73'
10° 28,75'
10° 28,74'
10° 33,19'
10° 33,18'
10° 36,25'
10° 36,26'
10° 37,94'

N. Bredde
55° 40,48'
55° 39,01'
55° 39,01'
55° 42,14'
55° 42,15'
55° 42,93'
55° 42,93'
55° 44,58'
55° 44,59'
55° 42,41'
55° 42,41'
55° 41,06'
55° 41,06'

Områdernes afgrænsning er vist på bilag 1.

Naturstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 39 27 98 99 • CVR 33157274 • EAN 5798000873100 • nst@nst.dk • www.nst.dk

Tilladelsen er givet på følgende vilkår:
1. Forudsætninger for efterforskning
1.1 Kvalitetssikringsplan
Inden arbejdet igangsættes skal Odense Havn til Naturstyrelsen indsende en
kvalitetssikringsplan, hvoraf det fremgår, hvordan de i tilladelsen stillede vilkår
kan overholdes, og at dette til enhver tid kan dokumenteres.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 2.
1.2 Undersøgelsesprogram
Undersøgelsesprogrammerne skal udformes i overensstemmelse med bilag 1 i
bekendtgørelse nr. 1169 af 3. oktober 2013 om ansøgning af tilladelse til
efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af
efterforskningsdata og indvundne råstoffer (herefter ansøgningsbekendtgørelsen).
Odense Havn skal inden igangsættelse af efterforskningens fase II indsende det
planlagte undersøgelsesprogram med tidsplan til godkendelse i Naturstyrelsen.
Planen for miljøundersøgelserne skal tage afsæt i resultaterne fra kortlægningsfase
I, som indsendes senest samtidig med planen for fase II. Resultaterne fremsendes
som kort og i MapInfo-datafilformat, jf. ansøgningsbekendtgørelsens bilag 1.
Eventuelle ændringer i undersøgelsesprogrammet skal ligeledes indsendes til
godkendelse i Naturstyrelsen.
Odense Havn skal som led i miljøundersøgelserne tage kontakt til fiskere i
området for at afdække fiskerinteresserne. Resultaterne heraf skal indgå i
afrapporteringen af efterforskningen og i miljøvurderingen.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 2.
1.3 Begrænsninger for efterforskningen
Der må ikke foretages prøvesugninger eller produktionsforsøg, idet dette kræver
tilladelse til indvinding, jf. råstoflovens § 20, stk. 3.
Der må ikke ske efterforskning nærmere end 300 meter fra yderste bundgarnspæl
og nærmere end 200 meter fra bundfaste sømærker, jf. bekendtgørelse nr. 251 af
27. april 1998 om efterforskning og indvinding af råstoffer ved bundgarn og
sømærker.
1.4. Dokumenter, der skal forefindes på efterforskningsfartøjet
Kopi af tilladelsen skal forefindes på efterforskningsfartøjet eller
efterforskningsfartøjerne.
Kulturstyrelsens "Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund"
skal forefindes på efterforskningsfartøjet eller efterforskningsfartøjerne.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 2.
2. Arbejdets tilrettelæggelse
2.1 Efterforskningsfartøjet
Inden arbejdet igangsættes skal Odense Havn til Naturstyrelsen oplyse
efterforskningsfartøjets navn og kendingsbogstaver samt IMO-nummer og MMSInummer. Endvidere skal oplyses navn og adresse og e-mailadresse på ejeren samt
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dennes CVR-nummer. Hvis en anden end fartøjets ejer driver fartøjet skal de
samme oplysninger også gives for denne.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 7.
2.2 Positionsbestemmelse
Efterforskningsfartøjet skal være udstyret med og anvende elektronisk
positionsbestemmelsesudstyr med en nøjagtighed bedre end 5 m i 95 % af tiden i
alle døgnets 24 timer.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 7.
2.3 Efterforskningsmetoder
Odense Havn skal gennemføre efterforskningen i overensstemmelse med bilag 1 i
ansøgningsbekendtgørelsen og det godkendte undersøgelsesprogram for fase II, og
med det udstyr, som fremgår heraf.
Der kan foretages prøveboringer. Oplysninger om boringer som angivet i
ansøgningsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 6, skal indsendes til Naturstyrelsen,
inden boringerne udføres.
Der må ikke optages sedimentprøver på over 50 liter pr. prøvestation.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 2.
Der skal tages hensyn til eventuelle havpattedyr i området, og herunder skal der
ved seismisk efterforskning følges en soft-start-procedure, hvor udstyret startes op
med lav styrke og derefter øges gradvist til det operationelle niveau.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 4.
2.4. Fund af ammunition og ueksploderede objekter
Arbejdet skal indstilles ved fund af ammunition og ueksploderede objekter (UXO).
Position på objektet noteres med bedst mulige nøjagtighed, og skal om muligt
afmærkes med en bøje. Forsvarets Operationscenter (JOC ARH) kontaktes
(kontaktinformation nedenfor), der om nødvendigt formidler direkte kontakt til
Søværnets minører for vejledning. Tilladelse til at fortsætte undersøgelserne vil
være afhængig af fundets karakter. Såfremt der er mulighed for fremsendelse af
SONARdata og evt. billedmateriale, vil det hjælpe minørtjenesten i
evalueringsprocessen.
Søværnets minører vil foretage bortsprængning af fundne objekter efter evaluering
af fundets karakter. Det er ikke tilladt at foretage anden behandling end
afmærkning af eventuelt fundne UXO.
Vagthavende officer: +45 72850380, OPSCENT@SOK.DK
Maritimt assistance center: +45 72850371 MAS@SOK.DK
Vagtholdsleder JOC ARH: +45 72850332
Omstilling: +45 72850000
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 2.
3. Overvågning
3.1 Efterforskningsfartøjets position og arbejde
Fartøjet skal mindst hver 5. minut dokumentere sin position.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 7.
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3.2 Marinarkæologiske genstande
Det skal under arbejdets udførelse overvåges, om der påtræffes marinarkæologiske
genstande herunder skibsvrag. Påtræffes sådanne genstande, skal anvisningerne i
Kulturstyrelsens "Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund"
følges (bilag 2). Det relevante museum er Øhavsmuseet.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 4.
4 Dokumentation og indberetninger
4.1 Til Naturstyrelsen
4.1.1 Før efterforskning
Plan for kvalitetssikring skal fremsendes, jf. vilkår 1.1.
Oplysninger vedrørende efterforskningsfartøjet fremsendes, jf. vilkår 2.1.
Oplysninger om boringer som angivet i ansøgningsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr.
6, skal indsendes til Naturstyrelsen, inden boringerne udføres, jf. vilkår 2.3.
Undersøgelsesprogram for fase II samt eventuelle ændringer i planlagt
undersøgelsesprogram skal fremsendes til godkendelse, jf. vilkår 1.2.
Meddelelse om igangsætning af efterforskning skal fremsendes.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 2.
4.1.2 Under efterforskning
Afvigelser fra planen for kvalitetssikring under arbejdets udførelse skal inden for
24 timer meddeles til Naturstyrelsen med oplysninger om, hvilke tiltag der er gjort
for at afhjælpe afvigelserne.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 2.
4.1.3 Efter efterforskning
Meddelelse om ophør af efterforskning fremsendes inden for 2 uger.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 5.
Odense Havn skal senest ved efterforskningstilladelsens udløb fremsende samlet
detaljeret rapport over efterforskningens resultater. Rapporten skal indeholdende
oplysninger om position, vanddybde, identificerede råstofforekomster, deres
udbredelse og mægtighed samt råstoftype, herunder eventuelt beskrivelse af
kornkurve og materialesammensætning samt andre relevante analyseresultater, jf.
bilag 1 og 2 i ansøgningsbekendtgørelsen.
Alle positioner og arealrelaterede resultater skal desuden fremsendes i et GISformat, der umiddelbart kan indlægges i MapInfo, jf. ansøgningsbekendtgørelsens
bilag 1 og 2.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 5.
4.2 Til Kulturstyrelsen og det relevante museum med
marinarkæologisk ansvar
Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande, herunder vrag uanset alder
indberettes.
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Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 4.
De geofysiske data skal indberettes til Øhavsmuseet, jf. § 8, stk. 3, i
ansøgningsbekendtgørelsen.
4.3 Til Geodatastyrelsen
Eventuelle fund af vrag uanset alder indberettes.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 4.
4.4 Til Søfartsstyrelsen
Eventuelle fund af vrag uanset alder indberettes.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 4.
4.5 Til Forsvarets Operationscenter
Forsvarets Operationscenter (JOC ARH) skal underrettes ved arbejdets
påbegyndelse og afslutning via mail til MAS@SOK.DK og OPSCENT@SOK.DK
med kontaktoplysninger til opmålingsskibet.
Vilkåret har hjemmel i råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 2.
4.6 Til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og
Grønland (GEUS)
Resultaterne af de gennemførte undersøgelser indberettes inden 3 måneder efter
udførelsen, jf. råstoflovens § 28. Indberetningen skal ske i overensstemmelse med
bilag 2 i ansøgningsbekendtgørelsen.
5. Myndighedstilsyn
Naturstyrelsen fører tilsyn med efterforskningen, jf. råstoflovens kapitel

Supplerende oplysninger
Tilbagekaldelse af tilladelser
En tilladelse efter råstoflovens § 20 kan ændres, begrænses eller tilbagekaldes efter
reglerne i råstoflovens § 24.
Straffebestemmelser
Overtrædelse af vilkårene for tilladelsen straffes med bøde, og straffen kan under
visse nærmere omstændigheder stige til fængsel i indtil 2 år, jf. § råstoflovens 44,
stk. 1, nr. 2, og stk. 2.
Andre regler
Naturstyrelsen gør opmærksom på, at der i henhold til lov nr. 578 af 6. juni 2011 er
krav om, at den der udfører gravearbejde på havet skal indhente oplysninger fra
ledningsejerregisteret forud for, at gravearbejdet igangsættes. Yderligere
oplysninger herom kan ses på www.ler.dk.
Naturstyrelsen gør opmærksom på bekendtgørelse nr. 1351 af 29. november 2013
om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske
farvande og Søfartsstyrelsens vurderingsskema samt på de generelle regler ved
arbejder på havet og på havbunden fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
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Bilag:
Bilag 1: Kortbilag over efterforskningsområdets placering og afgrænsning
Bilag 2: Instruks vedr. registrering af marinarkæologiske fund.

Redegørelse for sagen
Orbicon A/S har for Odense Havn fremsendt ansøgning af 26. juni 2015 om
tilladelse til efterforskning af råstoffer i et område vest for Fyns Hoved.
Af ansøgningen fremgår, at efterforskningens formål er at lokalisere fyldmaterialer
til en udvidelse af Odense Havn. Til udvidelsesprojektet skal der i henhold til
ansøgningen forventeligt benyttet op mod 2,3 mio. m³ fyldmateriale.
Høring
Ansøgningen har været udsendt i høring fra den 10. juli 2015 til den 7. august
2015.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ikke indvendinger mod gennemførelse
af omtalte undersøgelser, men anmoder om, at Forsvarets Operationscenter (JOC
ARH) underrettes ved arbejdets påbegyndelse og afslutning, og at der stilles vilkår
vedrørende forholdsregler ved fund af ammunition og ueksploderede objekter
(UXO).
Kystdirektoratet har ingen bemærkninger til det ansøgte.
Søfartsstyrelsen finder ikke anledning til indsigelser, idet styrelsen dog bemærker
at der er tale om et ret stort område, hvor der til tider kan være en ret tæt trafik, og
idet man forudsætter, at der tages hensyn til anden skibstrafik, og at
bekendtgørelse om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter
mv. i danske farvande og tilhørende vurderingsskema efterleves.
Kulturstyrelsen påpeger, at der er begrundet formodning om væsentlige
marinarkæologiske interesser (stenalderbebyggelse og vrag fra historisk tid) i
efterforskningsområdet.
Kerteminde Kommune har ikke bemærkninger til ansøgningen, men går ud fra, at
der udarbejdes de fornødne undersøgelser og miljømæssige vurderinger inden der
eventuelt gives tilladelse til indvinding af råstoffer – herunder at
miljøkonsekvensvurderingen forholder sig til Habitatdirektivets krav med særlig
vægt på marsvin.
NaturErhvervstyrelsen, afd. i Fredericia, har ingen bemærkninger til ansøgningen.
Levende Hav og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri bemærker, at end ikke
prøvetagning og forundersøgelser kan støttes. Gennemføres projektet, skal
erstatningerne til lokale fiskere være betragtelige, da Odense Havn i forvejen har
ødelagt meget natur og havbund.
I høringssvaret henvises til området nord for Dalby Bugt, der i generationer har
været fangstplads for stenbider, hummer, pighvar, makrel og blåmusling.
Titusindvis af dykænder, bl.a. edderfugle, holder til i det ansøgte område om
vinteren. Området må desuden antages at have stor betydning for fiskeyngel og for
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marsvin med unger. Havbunden er meget varieret og har langt større biologisk
diversitet end sugefelterne nord for Fyn ved Hasmark og Tørresø. Det påpeges i
den sammenhæng, at havbunden ikke bør ødelægges yderligere nord for Fyn. Det
anføres, at der tæt ved det ansøgte område er gjort en betydelig indsat for at bevare
de mange sårbare miljøtyper. Det anføres endvidere, at der både i 2014 og 2015
uden for indvindingsområder har fundet ulovlig indvinding sted ved Fyns Hoved
og området nord for Dalby Bugt.
Endelig henvises i høringssvaret til miljøproblemer i selve Odense Fjord som følge
af udledning af miljøfremmede stoffer til fjorden og til det ringe fiskeri her, og der
protesteres mod havneudvidelsen.
Partshøring
I mail af 7. oktober 2015 oplyser Orbicon A/S på vegne af Odense Havn, at
efterforskningen gennemføres i den faseopdeling, der fremgår af
ansøgningsbekendtgørelsen. Detailkortlægningen i fase IB gennemføres således i
overensstemmelse med kravene i fase IB.a. i bekendtgørelsens bilag 1.
Odense Havn påpeger, at øvrige spørgsmål rejst i høringssvarene vil blive
behandlet i forbindelse med udarbejdningen af den endelige miljørapport.

Begrundelse for Naturstyrelsens afgørelse
Ansøgningen om efterforskningstilladelse er omfattet af § 20, stk. 2 nr. 3, i
råstofloven, idet der er tale om efterforskning efter materialer til en større
opfyldningsopgave, og der kan derfor meddeles tilladelse til bygherren Odense
Havn.
Det er styrelsens vurdering, at effekterne af den tilladte efterforskningsaktivitet
ved seismiske undersøgelser og boringer vil være af marginal betydning for de
forhold, der skal tilgodeses ved administrationen af råstofloven, herunder de
miljømæssige forhold, da efterforskningen ikke omfatter prøvesugning eller
produktionsforsøg.
Der er stillet vilkår i tilladelsen som anført i høringssvar fra Forsvarets
Ejendomsstyrelse.
For at sikre, at fiskeriinteresserne afdækkes bedst muligt, har Naturstyrelsen
indsat vilkår om, at Odense Havn som led i efterforskningen tager kontakt til
fiskere i området for at afdække fiskerinteresserne og at resultaterne heraf indgår i
afrapporteringen af efterforskningen.
I forbindelse med en eventuel ansøgning om tilladelse til indvinding vil de
forskellige interesser, der afdækkes i forbindelse med efterforskningen, herunder
miljømæssige, kulturhistoriske og fiskerimæssige interesser indgå i miljørapporten
og i det samlede grundlag for Naturstyrelsens endelige afvejning om indvinding i
det aktuelle område.
Der skal ikke i forbindelse med tilladelse til efterforskning (eller indvinding) af
råstoffer tages stilling til gennemførelse af udvidelsesprojektet. Dette er godkendt
efter de relevante regelsæt på baggrund af en VVM-redegørelse.
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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.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
Natur- og Miljøklagenævnet 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.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b,
stk. 1. Klagefristen udløber således d. 17. november 2015 .
Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af
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 på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort
i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet,
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 Naturstyrelsens hjemmeside under annonceringer.
Med venlig hilsen
Jimmie Høier
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Bilag 1
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