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Den 9. august 2017 

 

 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1000 (MOF alm. del) stillet den 14. juli 2017 

efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL). 

 

Spørgsmål nr. 1000 

”Har ministeren informeret Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Samsø Kommune om status 

for de tre nye havbrug der er ansøgt om ud for Djurslands kyster?” 

 

Svar 

Da spørgsmålet vedrører konkret sagsbehandling, har jeg forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen og 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som myndighed for hhv. miljøgodkendelse og placeringstilladelse. 

Styrelserne oplyser følgende: 

  

”Miljøstyrelsen har i efteråret 2016 modtaget tre ansøgninger om miljøgodkendelse af havbrug i 

Kattegat. Styrelsen vurderede i alle tre tilfælde, at ansøgningsmaterialet ikke var fyldestgørende og 

styrelsen har derfor anmodet ansøgerne om supplerende oplysninger. En af ansøgerne har herefter 

anmodet om at få sat sagsbehandlingen i bero. Efterhånden som Miljøstyrelsen modtager supplerende 

oplysninger for de enkelte ansøgninger og sagsbehandlingen går i gang, vil Miljøstyrelsen sende 

ansøgningerne i høring hos relevante myndigheder, herunder de tre i spørgsmålet nævnte kommuner.  

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelse har i november 2016 sendt 3 ansøgninger om placeringstilladelse til 

havbrugsanlæg i det sydlige Kattegat i høring hos øvrige myndigheder, herunder Norddjurs Kommune 

og Syddjurs Kommune. 

 

Efterfølgende har Miljø- og Fødevareministeriet fået undersøgt hvilke geografiske områder, som er 

bedst egnede til havbrug i Kattegat. Resultaterne af undersøgelsen er offentliggjort på Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsens hjemmeside i april 2017. 

 

De 3 ansøgere har herefter tilkendegivet overfor Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, at de ønsker at justere 

placeringerne af de ansøgte anlæg i forhold til resultaterne i rapporterne for de undersøgte 

havbrugszoner. Når de justerede ansøgninger er modtaget, vil de berørte kommuner blive orienteret 

om status, ved en fornyet høring af ansøgningerne om placeringstilladelse” 
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