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Ansøgning om udvidelse af mængden i område 548-BA Juelsgrund
1) Ansøgers navn, adresse og CVR-nummer. For udenlandske virksomheder uden CVR-nummer
oplyses SE-nummer.

NCC Industry A/S, Hørkær 8, 2730 Herlev, CVR: 26708435
2) Redegørelse for ansøgningens formål, herunder mængde, sammensætning og kvalitet af det
råstof, der ønskes indvundet, og angivelse af, om der ansøges om tilladelse efter § 20, stk. 2,
nr. 1, 2, eller 3, i lov om råstoffer.

Der søges om tilladelse til indvinding af sand, grus og ral.
Der søges tilladelse efter råstoflovens § 20 stk. 2 nr. 2.
3) Dokumentation for, at efterforskningsdata er indberettet til De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), jf. § 6, stk. 1.

Vedlagt
4) Dokumentation for, at efterforskningsrapporterne er indberettet til det relevante museum med
marinarkæologisk ansvar, jf. § 6, stk. 3.

Vedlagt
5) Det ansøgte indvindingsområde indtegnet på et søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale
med målestoksforhold og relevante dybdekurver og vedlagt en liste over positioner for
områdeafgrænsningen angivet i grader og decimalminutter, WGS84. Området skal afgrænses
af rette linjer mellem positionerne. Områdeafgrænsningen skal desuden leveres i et GISformat, der kan indlæses i MapInfo.

Se vedlagte rapporter.
6) Oplysning om råstofforekomstens udstrækning, mængde, kvalitet og sammensætning i det
ansøgte indvindingsområde. Dette skal være baseret på en geologisk efterforskning, der
opfylder kravene i bilag 3.
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Se vedlagte geologiske og geofysiske kortlægning.
7) Angivelse af den mængde råstoffer, der ansøges om tilladelse til at indvinde i alt, og den
maksimale mængde, der søges om at måtte indvinde på et år, samt hvor lang tid, der søges
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om tilladelse for. Hvis der allerede er givet tilladelse til indvinding af en del af den mængde,
der er dokumenteret i området, jf. nr. 6, skal det dokumenteres, at det vil være muligt både at
indvinde den allerede tilladte og den nu ansøgte mængde.

Der søges om tilladelse til at indvinde 4,5 mio. m3 over 10 år.
Maksimal årlig mængde på 500.000 m3.
Der søges om at der ikke må indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger,
herunder til kystfodring og etablering af strande i området.
8) Angivelse af den eller de indvindingsmetoder, der ansøges om tilladelse til at anvende, og den
maksimale indvindingsdybde, der ansøges om.

Der søges om tilladelse til at indvinde med slæbesugning og stiksugning.
Der søges om tilladelse til at indvinde til kote -22 DVR svarende til den nuværende
indvinding.
9) Redegørelse for baggrunden for den ansøgte afgrænsning af indvindingsområdet, herunder
begrundelse for, at arealet er nødvendigt for at sikre mulighed for indvinding af den ansøgte
mængde.

Afgrænsningen følger det af Miljøministeriet udpegede indvindingsområde 548-BA
Juelsgrund.
10) Miljøundersøgelser og miljøvurdering af den ansøgte indvinding i overensstemmelse med
kravene i bilag 3. For indvinding, som ikke er omfattet af § 11, stk. 1, nr. 1 eller 3, tillige en
vurdering af, om det ansøgte kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.
Vurderingen skal bygge på de kriterier, der fremgår af bilag 6 i lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Vedlagt.
11) Beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå eller
nedbringe eller om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet og andre interesser,
og sikre den største og mest optimale udnyttelse af forekomsten med hensyn til mængde og
kvalitet under hensyn til beskyttelsen af områdets miljømæssige og naturmæssige værdier,
herunder, hvis det er relevant, indvindingsplan og overvågningsprogram. Hvis der søges om
tilladelse til at udføre indvinding på en måde, som kræver afsluttende foranstaltninger eller
efterbehandling, skal der foreligge en særskilt plan herfor.

Der er ikke planlagt nogle afværgende foranstaltninger.
12) Oplysninger om anvendelse af råstofferne, markedsforhold samt råstofmæssige forhold i øvrigt,
som skønnes at være af betydning i forbindelse med styrelsens vurdering, herunder oplysning
om mulighederne for helt eller delvist at erstatte den ansøgte råstofressource med
oprensnings- og uddybningsmaterialer.
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Råstofferne fra 548-BA sælges overvejende i Øresundsregionen og anvendes til tilslag
til beton. Området er og har været helt centralt for forsyningen af København med
forskellige sandkvaliteter.
Forbruget er accelereret de senere år og NCC beder derfor Miljøstyrelsen om at
prioritere denne ansøgning.

Med venlig hilsen
NCC Industry A/S
Råstoffer, teknisk afdeling

Christian Hans Abildtrup
Chefgeolog

Ansøgning om udvidelse af mængden i 548-BA Juelsgrund i Køge Bugt_vs2.docx (3)

