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Tilladelse til nyttiggørelse af sediment fra indsejlingen til Faxe 

Ladeplads Havn (Faxe Kalk)       

 

Faxe Kommune meddeles hermed tilladelse til at nyttiggøre oprenset havbundssediment fra 

sejlrenden til Faxeladeplads Havn (indsejlingen til Faxe Kalk), i medfør at råstoflovens § 20, 

stk. 2, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer.  

 

Den tilladte mængde er årligt 20.000 m3 og i alt 100.000 m3 i tilladelsens 

gyldighedsperiode. Tilladelsen udløber 1. juni 2020. Oprensning må finde sted inden for de 

på kortet angivne område.  

 
Det fremgår af ansøgningen, at Faxe Kommune skal anvende sedimentet til brug 

for kystsikring og sandfodring ved Strandvejen i Faxe Ladeplads. 

 

Naturstyrelsen har tidligere meddelt tilladelse til klapning af sediment, der 

stammer fra oprensningen af indsejlingen til Faxe Ladeplads Havn. Det fremgår af 

klaptilladelsen, at sedimentet anses for uforurenet og egnet til nyttiggørelse til bl.a. 

kystsikring, hvorfor sedimentet vurderes at være egnet til det det pågældende 

projekt. 

 

Kystdirektoratet har meddelt tilladelse, at sedimentet anvendes til renovering af 

skråningsbeskyttelse, udskiftning af mur og sandfodring ud for matr. nr. 9x, 

Strandhoved By, Hylleholt, Faxe Kommune. Sedimentet skal således anvendes i 

overensstemmelse med Kystdirektoratets tilladelse.  

 

Det fremgår endvidere af klaptilladelsen, at oprensningen ikke vil påvirke det 

Natura2000-området nr. 168, idet optagningen foregår i en afstand på mere end 4 
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km, hvorfor det antages ikke at påvirke området. Tilsvarende fremgår af den VVM-

screening, som Kystdirektoratet har udarbejdet i forbindelse med tilladelsen.   

 

Faxe Kommune har i henhold til ansøgningsbekendtgørelsens1 § 9, stk. 1, pligt til 

hvert år at indberette de indvundne og nyttiggjorte mængder. Det fremgår af 

ansøgningsbekendtgørelsens § 9, stk. 2, at indberetningen efter aftale med 

Naturstyrelsen ske på særlige skemaer, der udsendes af Naturstyrelsen 

 

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 

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 27. maj 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 De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sag anlægges inden 6 

måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43. 

      

Med venlig hilsen 

 

 

Therese Hvidberg-Hansen  

72 54 48 71  

thhvi@nst.dk  

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 1169 af 3. oktober 2013 om ansøgning om tilladelse til efterforskning og 

indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og 

indvundne råstoffer 


