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Afgørelse om forlængelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i 

område 506-TA Nord for Tvillingerne, Kattegat omkring Hesselø 

 
Den 25. januar 2011 meddelte Naturstyrelsen tilladelse til indvinding af råstoffer i 

område 506-TA Nord for Tvillingerne. Tilladelsen er gældende til 25. januar 2016. 

Tilladelsen kunne først udnyttes fra den 22. februar 2011 pga. klagefristen, jf. 

råstoflovens § 26, stk. 2.  Hensigten har været, at tilladelsen skulle være gældende i 

5 år, og der betales årligt arealvederlag samt evt. minimumsvederlag i 5 år. 

Naturstyrelsen har derfor besluttet at forlænge tilladelsen, så den udløber 22. 

februar 2015 på i øvrigt uændrede vilkår. 

Da der er tale om forlængelse i en meget kort periode, vurderer Naturstyrelsen, at 

det grundlag, som tilladelsen blev meddelt på, kan lægges til grund også for 

forlængelsen. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er sket udlægning eller 

udvidelse af eller ændring af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder i 

nærheden af indvindingsområdet, siden tilladelsen blev meddelt. 

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 den 16. december 2015. 
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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 

 

Ellen Hjort Petersen  

72 54 49 36  
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