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Standard vilkår for indvinding af havbundsmaterialer 
 

1 Generelle vilkår 

 

Krav 
 

1.1 Rettighedshaver skal sikre, at det samlede mandskab og besøgende ved ankomst til 

arbejdsområdet instrueres i de regler, der gælder for arbejde og ophold. 

 

1.2 Godkendelsen fritager ikke rettighedshaver fra at indhente godkendelser eller tilladelser, der 

er fornødne efter anden lovgivning end råstofloven. 

 

1.3 Det er rettighedshaverens ansvar, at alle aktiviteter bliver gennemført i overensstemmelse 

med de gældende vilkår og den til enhver tid gældende lovgivning. 

 

1.4 Råstofstyrelsen kan til enhver tid fastsætte nye krav og regler som rettighedshaveren skal 

overholde. 

 

2 Indvinding 

 

Krav 

 
2.1 Indvinding skal ske ved stiksugning. 

 

2.2 Indvinding skal foregå i bevægelse eller med en maksimal punkt suge dybde på 1 meter. 

 

2.3 Arbejdet skal tilrettelægges, så indvinding og transport foregår uden mellemdeponering på 

havbunden.  

 

2.4 Arbejdet skal tilrettelægges, så der ikke sker dybdeforringelser. 

 

2.5 Havbunden i området skal efter endt indvinding efterlades, så der overalt i området er et 

uberørt og stabilt sandlag med en tykkelse på minimum 0,5 m. Endvidere skal havbunden 

efterlades med så jævn overflade som muligt. 

 

2.6 Indvindingsaktiviteter skal, som minimum, foregå 500 meter fra elvmunding i periode 15 

juli til 1.oktober, hvor der er opgang af fjeldørred. 

 

2.7 Ved indvindingsaktiviteter skal der holdes afstand til garnfiskeri. Afstandskrav er mindst 

200 meter til ørredgarn og mindst 300 meter til redskabsbøjer for bundgarn. 

 

2.8 Ved indvindingsaktiviteter skal der holdes afstand på minimum 300 meter til ankerbøjer. 

 

2.9 Ved indvindingsaktiviteter skal der holdes afstand på minimum 50 meter til kysten i 

hytteområder. 
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2.10 Erhvervsfiskere i området skal underrettes inden igangsættelse af indvindingsaktiviteter 

samt ved ophør af indvindingsaktiviteter. 
 

2.11 For Maniitsoq ved området Sermilinrnguaq jf. Bilag 3 – Ansøgte indvindingsområder, skal 

indvinding respektere en 1 km sejlads zone for fuglekoloni (jf. Fuglebekendtgørelsen § 8 

stk. 2.), hvilket indebærer at indvinding ikke må foregå i sommerperioden 15. april til 15. 

september.  

 

2.12 Indvindingsaktiviteter skal foretages iht. inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning 

og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. 

 

2.13 Findes der under indvindingsaktiviteter et jordfast fortidsminde, skal Rettighedshaver straks 

anmelde fundet til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, og arbejdet skal standses i det 

omfang, det berører fortidsmindet. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv afgør, om en 

arkæologisk undersøgelse skal foretages, eller om en fredningssag skal rejses iht. 

inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af 

kulturminder. 

 

2.14 EAMRA/DCE/GN er for nylig blevet opmærksomme på en sjælden forekomst af ålegræs i 

Kobberfjorden. For at beskytte denne forekomst må der ikke indvindes materialer på dybder 

lavere end 10 meter i Kobberfjorden. 

 

 

3 Miljø 

 

Baggrund 

 
Rettighedshaver er ansvarlig for enhver forurening af det omgivende miljø, der sker i forbindelse 

med indvinding, oplagring og transport af havbundsmaterialer. Rettighedshaver skal medvirke 

aktivt til at værne om det omgivende miljø samt respektere vigtige områder for dyrelivet. 

 

Krav 
 

3.1 Rettighedshaver skal medvirke ved gennemførelse af miljø- og kontrolmålinger i forbindelse 

med tilsyn af anlæg og aktiviteter. 

 

3.2 Rettighedshaver skal årligt indrapportere følgende oplysninger til Råstofstyrelsen: 

 

1. En årlig indrapportering. Indrapporteringen skal indeholde hvilket område 

indvindingen har fundet sted i og hvor store mængder af havbundsmateriale 

der er blevet fjernet. 

 

2. Hændelser eller uheld med relation til miljø. 

 

3. Klager, såvel mundtligt som skriftligt, tilkommet selskabet vedrørende 

indvindingsaktiviteter. 
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4. Tiltag som selskabet har gennemført eller planlagt for at reducere 

miljøpåvirkning.  

 

3.3 Rettighedshaver skal overholde pålæg om afstandskrav til områder med følsom natur, fiskeri 

og opgange/bestande af fjeldørred i elve m.m. 

 

3.4 Rettighedshaver kan blive pålagt at gennemføre tiltag for at reducere miljøpåvirkninger (fx 

ved at mindske suge dybde, reducere mængden af materiale som indvindes, mindskning af 

tab af materiale under indvinding og oparbejdning m.m.). 

 

4 Sikkerhed og sundhed 

 

Baggrund 
Indvinding skal foretages forsvarligt med hensyn til sikkerhed og sundhed. 

 

Krav 
4.1 Arbejde skal planlægges, tilrettelægges og til enhver tid udføres sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 
4.2 Rettighedshaver skal overholde krav om arbejdsmiljø i henhold til gældende lovgivning i 

Grønland. 

 
4.3 Personlige værnemidler skal være tilgængelige i overensstemmelse med gældende love og 

regler. 

 

5 Ulykkesrapportering 

 

Krav 
 

Uheld og ulykker i forbindelse med aktiviteter inden for godkendelsen skal rapporteres i henhold til 

følgende vilkår: 

 

5.1 Uhelds- og ulykkesrapportering skal anmeldes skriftligt til Råstofstyrelsen. Ved alvorlige 

hændelser skal Råstofstyrelsen orienteres telefonisk på Råstofstyrelsens 24-timers telefon 

+299 55 24 99.  

 

6 Ophør af indvinding 

 

Krav 
 

6.1 Meddelelse om ophør af indvinding skal fremsendes til Råstofstyrelsen senest 2 uger efter 

indvindingens ophør. 
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7 Tilsyn 

 

Krav 
7.1 Råstofmyndigheder fører tilsyn, jf. Råstoflovens § 86, stk. 2, med rettighedshaverens 

aktiviteter i henhold til godkendelsen og kan udpege andre til at udføre tilsynet. Tilsynet har 

til enhver tid uden retskendelse, i det omfang det er påkrævet for tilsynets varetagelse, 

adgang til alle dele af virksomheden. Tilsynet har ret til at følge alle rettighedshaverens 

aktiviteter og til, fra rettighedshaveren, at forlange sig meddelt alle oplysninger vedrørende 

rettighedshaverens aktiviteter i henhold til godkendelsen. 

 

7.2 Tilsynet kan påtale overtrædelse af den for rettighedshaverens virksomhed gældende 

lovgivning eller øvrige vilkår og kan meddele sådanne påbud, som det finder påkrævet. 

 

7.3 Efter en treårig periode foretages en vurdering af, om områderne skal besigtiges. 
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