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Lynæs Havn amba  
Lynæs Havnevej 15B, Lynæs Havn 
3390 Hundested 
 
Att. Ole Steen Lintrup 
Sendt pr. mail 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/05217-42 
Ref. Lotte Beck Olsen 
04-02-2022 
 

Tilladelse til havneudvidelse ved Lynæs havn, etape 1 og 2, ud for matr. 
2e, 7g, 7f og 7c Lynæs By, Torup, Halsnæs Kommune  
 

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til etape 1 og tilladelse til 
etablering af etape 2 ved Lynæs Havn, Halsnæs Kommune. 

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, 
kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. 

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter 
kystbeskyttelsesloven. 

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 
for projektet.  

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en 
miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.  

 
Lovgrundlag 

Opfyldning, uddybning og etablering af anlæg på søterritoriet kræver tilladelse fra 
Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK 
nr. 705 af 29/05/2020). I henhold til § 16 a, stk. 4, kan der stilles vilkår i 
forbindelse med en tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a. 

Kystdirektoratet skal, når der træffes afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, vurdere 
om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse 
udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt 
angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg 
på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020 - kysthabitatbekendtgørelsen). 

Kystdirektoratet skal, når træffes afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, samtidig 
vurdere om projektet kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM), jf. § 21, stk. 1, i 
bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).    

Det ansøgte projekt er omfattet af lovbekendtgørelsens bilag 2, nr. 10, pkt. l. 
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Tilladelsen gives på følgende vilkår 

Fælles vilkår efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og 
miljøvurderingsloven: 

1. Anlægsarbejdet, herunder blandt andet opfyldningen skal ske i 
overensstemmelse med det ansøgte. 

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller 
ændringer af opfyldningen eller anlægsmetoderne. 

Vilkår efter kystbeskyttelsesloven: 

3. Der må alene ske opfyldning på søterritoriet (som starter ved højeste 
daglige vandstand), og opfyldning må ikke være landfast til 
matrikler/områder, som ikke ejes af havnen. 
 

4. Der skal som udgangspunkt anvendes uforurenet materiale til 
opfyldningerne. Ved brug af lettere forurenet fyldmaterialer (kl. 0/1) er det 
et krav, at der ikke sker udledning af forurenede stoffer til vandmiljøet, 
som bevirker, at vandkvalitetskravene overskrides. 
 

5. Det opfyldte areal må alene anvendes til opbevaring af både, samt 
rekreative formål. 
 

6. Det opfyldte areal skal senest 3 måneder efter anlægsarbejdet afslutning 
søges matrikuleret hos en praktiserende landinspektør.  

 
Matrikuleringen betales af ansøger.  

Dokumentation herfor skal indsendes til Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk). 

7. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 5 år fra 
udstedelsen af denne tilladelse. 

8. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Kystdirektoratet 
(kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen 
(gst@gst.dk) underrettes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder 
tilsendes en færdigmelding, som dokumenterer at projektet er opført i 
overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggets endelige 
position.  

9. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig 
stand.  

10. Tilladelsen til at etablere opfyldningen og det opførte anlæg må ikke uden 
tilladelse fra Kystdirektoratet overdrages til andre.  
 

11. Anlægget eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers 
regning, såfremt:  

 anlægget ikke længere anvendes som ansøgt. 

 anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks 
genetableres, eller 
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 vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes. 

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og 
Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) skal underrettes umiddelbart efter 
anlæggets permanente fjernelse. 

I forbindelse med en fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand 
så tæt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering, som 
muligt.  

Der skal tilsendes Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen 
(sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) dokumentation for 
reetableringen.   

Fælles bemærkninger: 
Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de 
for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, 
der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden 
lovgivning.  

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, 
som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for 
et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt 
ansvar.  

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions 
sikkerhed eller stabilitet. 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på bekendtgørelse 1351 af 29. november 
2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i 
danske farvande. 

Kystdirektoratet skal endvidere gøre opmærksom på, at den række forudsætninger, 
som ansøger har forudsat for projektet, naturligvis skal overholdes/iagttages. Her 
kan blandt andet nævnes, at. såfremt anlægsarbejdet udføres i yderkanten af 
dvaleperioden for markfirben, skal der opstilles paddehegn som angivet i mail 
dateret den 26. november 2021. 
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Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt. Ved 
denne vurdering har vi lagt afgørende vægt på, at der ikke er væsentlige 
naturhensyn, som taler imod projektet. Det har endvidere haft afgørende betydning 
for afgørelsen, at udvidelse af en havns landarealer naturligt vil ske i en tilknytning 
til de eksisterende arealer. 

Ved afgørelsen har Kystdirektoratet endvidere tillagt det vægt, at havnearealerne og 
projektområdet er placeret ved bunden af en skrænt, hvorfor projektet ikke 
vurderes at have væsentlige negative visuelle påvirkninger for de beboere, der bor 
oven for skrænten.  

I forbindelse med afgørelsen har Kystdirektoratet været opmærksom på, at behovet 
for udvidelsen af havnens landarealer (etape 2) ikke skyldes en aktuel venteliste på 
vinteropbevaringspladser, men skyldes, at det eksisterende område, som anvendes 
i dag (etape 1) er overfyldt, og at der derfor er behov for at skabe bedre plads til de 
enkelte både. En mindre del af etape 2 skal anvendes til rekreative formål, 
herunder sandstrand, ligesom ansøger ønsker at flytte to eksisterende shelters ud 
på den nye opfyldning. Kystdirektoratet skal bemærke, at flytning af shelters og 
etablering af beplantningsbæltet som udgangspunkt kræver dispensation efter 
reglerne om strandbeskyttelse. 

Kystdirektoratet har været opmærksom på, at der ved udvidelsen af Lynæs Havn – 
særligt de rekreative muligheder der vil blive etableret i forbindelse med etape 2 - 
forventes en øget aktivitet i området med bl.a. sejlads med mindre joller samt 
kajakker og lignende. Det er dog Kystdirektoratets vurdering, at dette ikke vil være 
af et sådant omfang, at det vil kunne påvirke området eller havmiljøet negativt. Ved 
denne vurdering har vi lagt vægt på, at de to shelters allerede er opført og alene vil 
få en ny placering, der i et vist omfang vil gøre dem mere tilgængelige for gæster fra 
vandvejen. 

Kommunen har i forbindelse med deres høringssvar blandt andet anført, at det bør 
stilles som vilkår, at bygherre er forpligtet til at bruge afværgeforanstaltninger i 
forbindelse med eventuelle støvgener eller støjgener. Kystdirektoratet skal i den 
forbindelse bemærke, at når bygherre tilrettelægger anlægsarbejdet således, at der 
ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger, så er der ikke grundlag for at fastsætte 
afværgeforanstaltninger. Vi skal i den forbindelse også bemærke, at såfremt 
screeningen efter miljøvurderingsloven ikke kunne have afvist, at projektet ville 
kunne medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, så ville projektet have krævet, 
at der skulle udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering. Man kan således ikke som 
myndighed stille afværgende vilkår ifm. en screeningsafgørelse. 

I forbindelse med høringen af projektet er der modtaget indsigelser til projektet fra 
Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs samt fra naboer.  

DN Halsnæs har blandt andet anført, at: 

” Skrænterne er sydvendte, og er et af de mest solfyldte og nedbørsfattige områder i 
landet. Det giver en sjælden mulighed for vækst af sjældne arter, som netop her 
findes som et af de få steder i Danmark. Her kan nævnes Svalerod, Ager‐Kohvede, 
Guldhale, og en fugleedderkop, som alle er Rødlistede arter. Endvidere findes 
Markfirben, som er omfattet af EU‐Habitatdirektivet.”. 
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Derudover er det anført, at det lave fjordvand tidligere er findested for 
Skudevigskibet, og at der måske kan være yderligere skibe under sandet i bugten. 
Derudover er det anført, at den smalle trampesti mellem skræntfod og strand er et 
fint habitat for fugle, insekter og planter. 

I forbindelse med anden høring af projektet har DN Halsnæs blandt andet anført, 
at ansøgningen ikke forholder sig til, hvordan man vil hindre spredning af 
forurenende stoffer fra klargøring af bådene på såvel etape 1 som 2. Endvidere er 
det anført, at opfyldningen ved etape 2 vil medføre en ændring af de nuværende 
lys/skyggeforhold ved foden af Skudeklint samt et stykke op ad klinten. 

Bygherre har som svar på DN Halsnæs’ høringssvar blandt andet oplyst, at: 

” …med opfyldningen af søterritoriet, vil der være en afstand på 10 meter mellem 
projektområdet og stien, mens selve skrænten er beliggende yderligere nord for 
stien. Således med større afstand til projektområdet. Der ændres ikke på skrænten i 
forbindelse med projektet. Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig negativ 
indvirkning på skrænten eller de arter, som er tilknyttet skrænten.”.  

Bygherre har endvidere oplyst, at håndtering af bundmaling mv. er reguleret i 
havnens ordensreglement. 

Kystdirektoratet skal i forhold til DN Halsnæs bemærkninger til sagen bemærke, at 
bygherre efter vores vurdering i relevant omfang har svaret på DN Halsnæs 
bekymringer og indsigelser. I forhold til evt. skyggepåvirkninger har vi lagt vægt på, 
at opfyldningen etableres på søterritoriet, og at der efter bygherres oplysninger vil 
være 10 meter fra projektområdet til stien, og at skrænten først begynder på den 
modsatte side af stien. Kystdirektoratet har således også lagt vægt på, at vi ved 
vores afgørelser efter kyst-habitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven er 
kommet frem til, at der ikke vil være nogen væsentlig påvirkning af det nærliggende 
Natura 2000-område, bilag IV arter eller væsentlige påvirkninger på miljøet. 

Naboernes overordnede indsigelser imod projektet handler blandt andet om, at 
gentagne udvidelse af Lynæs havn efter deres vurdering har ført til en øget 
tilsanding af arealet øst for havnen, der har ændret stranden og overgangen mellem 
hav og vand, fordi vandstanden er blevet for lav og stranden er vokset til i siv og 
dønnet til i mudder. Det anføres, at oplevelse af områdets natur og den rekreative 
udnyttelse af stranden er reduceret – ikke, kun hvor strandkanten er inddraget til 
opfyldning – men tillige langs en mindst 100 meter lang strækning øst for 
opfyldningen. 

Derudover er det anført, at markfirbenene allerede i dag er flyttet ind på det 
eksisterende havneområde, og at der derfor virker underligt at opsætte et hegn ved 
trampestien, det løser kun en del af problemet med de markfirben der holder til på 
skrænten. 

Bygherre har i forbindelse med indsigelserne blandt andet anført, at det er 
forventeligt, at der bag opfyldningen af etape 2 vil dannes rørsump såfremt Boes 
kilde på tilsvarende vis, som ved 1. etape, føres langs trampestien bag om 2. etape. 
Bygherre oplyser, at det i forbindelse med feltobservationer blev konstateret, at 
tagrørene var særdeles velbesøgt af markfirbene, hvorfor det ikke vurderes at 
udgøre en forringelse af artens levesteder.  
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Bygherre oplyser endvidere, at tilsandingen af området ikke skyldes udvidelsen i 
2006, men derimod havneudvidelsen mellem 1954 og 1995, hvor der bl.a. blev 
etableret moler i strømningsretningen. Dette skyldes efter bygherres vurdering, at 
etablering af konstruktioner i strømningsretningen, vil forårsage lædannelse og 
tilsanding på bagsiden. Tilsandingen øst for Lynæs Havn er således, ifølge deres 
vurdering, forårsaget af molerne og en yderligere udvidelse af Lynæs Havn, 2. 
etape, vil ikke forværre eller forbedre dette.  

Kystdirektoratet er enige i bygherres vurdering af etape 1 og etape 2’s påvirkning på 
kystens udvikling, idet det vurderes, at den tidligere udvidelse af den vestlige mole 
har medført den nuværende tilstand i området. 

Vedrørende vilkår 3 skal det bemærkes, at Kystdirektoratet ikke har kompetence til 
at meddele tilladelse til opfyldning på matrikler, hvor grundejeren ikke samtykker 
hertil. Opfyldning må derfor alene etableres med start ved daglig højeste vandstand 
(søterritoriet) og opfyldning må ikke være landfast til matrikler, som ikke ejes af 
havnen. 

Kystdirektoratet skal endvidere på baggrund af nogle af de indkomne høringssvar 
bemærke, at projektet kan kræve andre tilladelser/dispensation end denne. Det er 
ansøgers pligt at sikre, at alle tilladelser er indhentet, inden projektet etableres. 

Kystdirektoratet skal bemærke, at opfyldningen etableret i etape 2 (ligesom etape 1) 
vil være omfattet af reglerne om strandbeskyttelse i naturbeskyttelseslovens § 15, 
stk. 1. 

Det ansøgte projekt vurderes ikke at hindre god miljøtilstand jf. Danmarks 
Havstrategi eller at være i strid med forslag til havplan. 

 

Særligt vedrørende lovliggørende tilladelse til etape 1 

I forbindelse med lovliggørende tilladelse til etape 1 har Kystdirektoratet endvidere 
lagt vægt på, at ansøger grundet myndighedspassivitet har haft en berettiget 
forventning om, at denne del af projektet var lovligt/kunne lovliggøres.  

Ved afgørelse dateret den 13. oktober 2005 meddelte Kystdirektoratet en principiel 
tilladelse til udvidelse af Lynæs Havn mod øst (etape 1). Det fremgår af tilladelsen, 
at arbejdet ikke må påbegyndes inden Kystdirektoratet endelige godkendelse 
foreligger. 

Bygherre opførte etape 1 i april 2006 uden at have fået den endelige godkendelse.  

Kystdirektoratet sendte i oktober 2006 bygherres lovliggørende ansøgning 
vedrørende detailprojektet i høring. I den forbindelse blev der fremsendt enkelte 
høringssvar, hvor der ikke var bemærkninger til projektet. 

Der foreligger dog ikke på sagen en endelig lovliggørende godkendelse af etape 1. 

Begrebet myndighedspassivitet anvendes i de situationer, hvor tilsynsmyndigheden 
er bekendt med et muligt ulovligt forhold, men ikke inden for et rimeligt tidsrum 
har søgt forholdet lovliggjort. Det er en betingelse for, at myndighedspassivitet slår 
igennem, at tilsynsmyndigheden har gjort ejeren (og brugeren) bekendt med, at en 
undersøgelse er indledt, f.eks. i form af partshøring/varsling af tilsynsbesøg. Ved 
bedømmelsen af, hvorvidt tilsynsmyndigheden har fortabt retten til at kræve 
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lovliggørelse som følge af passivitet, må der generelt – foruden den forløbne tid – 
lægges vægt på, om ejeren (og brugeren) af ejendommen har haft grund til at tro, at 
tilsynsmyndighedens tavshed i forhold til en konstateret mulig ulovlighed er udtryk 
for en form for accept af forholdet, og om det må anses for tilsynsmyndighedens 
ansvar eller risiko, at kravet om lovliggørelse ikke er blevet rejst på et tidligere 
tidspunkt. 

Vedrørende etape 1 er der gået ca. 14-15 år fra Kystdirektoratet behandlede 
bygherres ansøgning om lovliggørelse til det blev konstateret, at der aldrig er blevet 
truffet en egentlig lovliggørende tilladelse. Det fremgår ikke af Kystdirektoratets 
sag (06/00128) hvad årsagen er til, at der ikke blev truffet en afgørelse. 

Det er vores vurdering, at bygherre har været i god tro omkring forholdet, og at den 
manglende afgørelse må have givet bygherre indtryk af, at forholdet var accepteret, 
ligesom det er Kystdirektoratets ansvar, at sagen ikke ses færdigbehandlet i 2006. 

 
Afgørelse efter kysthabitatbekendtgørelsen 

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et 
internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til 
deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er 
udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn 
til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at 
projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet 
art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.   

Det ansøgte projekt vil finde sted ca. 300 meter øst for Natura 2000-område nr. 
153 ”Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig”. Natura 2000 området består 
af habitatområde H134 og Fuglebeskyttelsesområde F102. Se nedenstående kort. 

 

Den røde markering er projektområdet. 
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De gældende udpegningsgrundlag for de danske habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder fremgår af Natura 2000-planerne for 2016-21. 
Udpegningsgrundlagene er dog under opdatering, og forslag til justerede 
udpegningsgrundlag er offentliggjort i en basisanalyse for hvert Natura 2000- 
område i juni 2020.  

Myndighederne skal både varetage hensynet til arter og naturtyper, der fremgår af 
de gældende udpegningsgrundlag, og til eventuelle nye arter og naturtyper, der 
fremgår af forslaget, selv om forslaget endnu ikke er endeligt besluttet og meddelt 
Europa-Kommissionen. Udpegningsgrundlagene, der er relevante for den konkrete 
afgørelse, er indsat herunder. 

 

Udpegninggrundlaget for habitatområdet er følgende:  

 

I forbindelse med Miljøstyrelsens foreslåede opdatering af udpegningsgrundlaget 
er der ikke sket ændringer i udpegningsgrundlaget for habitatområdet. 

Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområdet er følgende:  

 

Det foreslåede nye udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområdet omfatter 
følgende: 

 

Det fremgår af Natura 2000-planen for 2016-21, at dette Natura 2000-område 
specielt er udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende 
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naturtyper og arters levesteder: sandbanker (1110), bugter (1160), klithede (2140), 
grå/grønklit (2130), rigkær (7230), avneknippemose (7210) samt edderfugl. 

Kystdirektoratet har ved vurderingen lagt vægt på, at der ikke er kortlagte 
potentielle levesteder for arter på udpegningsgrundlagene i nærheden af 
projektområdet. For så vidt angår de marine naturtyper bugt og sandbanke, så er 
de udpeget vest for havnen – ca. 300 meter fra projektområdet. Det er 
Kystdirektoratets vurdering, at naturtyperne ikke vil blive påvirket af projektet 
grundet afstanden til projektområdet, samt at strømretningen i området er fra vest 
og dermed vil eventuel opløst sediment i vandsøjlen blive transporteret væk fra 
Natura 2000 området. 

Der er desuden kendskab til forekomst af bilag IV arten markfirben i umiddelbar 
nærhed af projektområdet. Ansøger har derfor i forbindelse med sagens oplysning i 
september 2020 udarbejdet en ”Risikovurdering af markfirben (Lacerta agilis) 
ved udvidelse af Lynæs Havn, etape 2 i drifts og anlægsfasen”, som indeholder 
vurderinger af, hvorvidt bilag IV arten markfirben bliver påvirket af projektet. Der 
er i forbindelse med udarbejdelse af vurderingerne foretaget feltundersøgelser. 

Det fremgår af rapporten, at anlægsarbejdet forventes at blive udført i udkanten af 
markfirbenenes aktive periode, i oktober/november 2022. Hvis anlægsarbejdet 
udføres i yderperioden af markfirbenenes aktive periode, har ansøger oplyst, at der 
vil blive opstillet et 110 meter langt paddehegn langs det nuværende havneareal, 
som skal minimere risikoen for, at markfirbenene bevæger sig ind på 
projektområdet i anlægsfasen. 

Af rapporten fremgår det endvidere, at det ikke vurderes, at oplag af både på 
projektarealet vil give anledning til øget skyggepåvirkning af markfirbenenes 
habitatområde og dermed medføre en forringelse af habitatforholdene for 
markfirben. Såfremt projektet udføres som beskrevet og med de tiltag, der 
anbefales i forhold til anlægs- og driftsfasen vurderes det i rapporten, at det 
samlede projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning på bestanden af markfirben 
eller beskadige eller ødelægge dens yngle- og rasteområder på den pågældende 
lokalitet i henholdsvis anlægs- og driftsfasen. 

Der er videre kendskab til mulig forekomst af bilag IV arten marsvin i området. 
Kystdirektoratet vurderer dog på baggrund af projektets placering på lavt vand op 
ad en eksisterende havn samt projektet omfang og karakter, at projektet ikke vil 
påvirke arten væsentligt eller beskadige eller ødelægge dens yngle- og 
rasteområder. Det er i den forbindelse tillagt vægt, at anlægsarbejdet ikke 
involverer impulsstøj samt foregår i en begrænset periode i vinterhalvåret. Det er 
ligeledes vægtet, at udvidelsen af havnen ikke medfører flere bådpladser og at 
sejladsen i området dermed ikke forøges. 

På baggrund af ovenstående vurderer Kystdirektoratet samlet set, at projektet ikke 
vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området eller bilag IV arterne 
marsvin og markfirben. Kystdirektoratet vurderer således at der ikke vil ske en 
væsentlig forringelse af naturtyper og levesteder eller at projektet i øvrigt vil 
medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er 
udpeget for, samt for bilag IV arterne marsvin og markfirben, og herunder deres 
yngle- og rasteområder. Det er endvidere Kystdirektoratets vurdering, at 
anlægsarbejdet ikke vil medføre forstyrrelser af evt. rastende fugle. Ved denne 
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vurdering har vi lagt vægt på, at projektområdet kun udgør et meget lille område, 
hvorfor fuglene vil have mulighed for at raste eller fouragere andre steder i 
nærheden. Kystdirektoratet vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering for projektet.  

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af sagens oplysninger, 
indkomne høringssvar og egne vurderinger. 

 
Afgørelse efter miljøvurderingsloven (VVM)  

Kystdirektoratet skal vurdere, om der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering 
af projekter, der er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Vurderingen (screeningen) sker under hensynstagen til de kriterier, som er anført i 
bilag 6 til lovbekendtgørelsen.  

For at kunne foretage denne vurdering har Kystdirektoratet bl.a. indhentet 
udtalelser fra andre berørte myndigheder.  

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet at projektet ikke vil indebære sådanne 
væsentlige påvirkninger af miljøet, at der bør foretages en 
miljøkonsekvensvurdering af projektet.   

Det er således Kystdirektoratets vurdering, at anlægsarbejdet ikke vil have nogen 
skadelige indvirkning på miljøet. Ved denne vurdering har vi lagt afgørende vægt 
på at der er tale om udførelsen af en opfyldning på en del af søterritoriet, der er 
meget lavvandet. Det vurderes således, at hverken selve anlægsarbejdet, samt 
transport af materialer til og fra området, vil have nogen væsentlig miljøpåvirkning, 

I den forbindelse er det tillagt vægt, at anlægsarbejdet og herunder transport af 
materialer alene vil foregå i dagtimerne kl. 7-17 på hverdage. 

Det er endvidere Kystdirektoratets vurdering, at der ikke vil være kumulative 
påvirkninger fra andre projekter, herunder havnens bypass af 
oprensningsmaterialer. Ved denne vurdering har vi lagt vægt på, at der ved det 
aktuelle projekt vil være begrænsede mængder af suspenderede materialer i 
vandsøjlen, da opfyldningen foretages i et lavvandet område med relativt 
stillestående vand, og dermed begrænset sedimenttransport. 

Kystdirektoratet har lagt vægt på, at ansøger har oplyst, at der i forbindelse med 
tilkørslen af materialerne, kan forekomme støvgener, men at dette vil blive 
imødekommet med sprinkling. Ansøger har endvidere oplyst, at der i forbindelse 
med anlægsperioden af 2. etape vil være øget støj i form af transport til og fra 
området med levering af jord og materiale til toplaget. Dog forventes 
anlægsperioden at vare ca. 1 måned.  

Det er Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering, skyldes bl.a. projektets placering ved den eksisterende havn, 
hvor der i forvejen er en del aktivitet, og da projektet ikke efter etableringen vil 
medføre en væsentlige større aktivitet i området. Det er endvidere 
Kystdirektoratets vurdering, at anlægsarbejdet ikke vil medføre forstyrrelser af evt. 
rastende fugle. Ved denne vurdering har vi lagt vægt på, at projektområdet kun 
udgør et meget lille område, hvorfor fuglene vil have mulighed for at raste eller 
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fouragere andre steder i nærheden. Det er desuden tillagt vægt, at projektområdet i 
forvejen er meget lavvandet og kystnært, samt at anlægsarbejdet vil foregå i 
efteråret/vinterperioden.  

I forbindelse med etableringen af etape 1 blev der gennemført marinarkæologiske 
forundersøgelser. I forbindelse med anden etape har Vikingeskibsmuseet udtalt, at 
de ikke har bemærkninger til det ansøgte, såfremt arbejdet gennemføres som 
beskrevet og under skærpet opmærksomhed grundet områdets store 
kulturhistoriske potentiale. 

Screeningen fremgår af bilag 1.  

Grundlaget for screeningen er bygherres oplysninger og allerede foreliggende viden 
samt Kystdirektoratets almene erfaringer om det pågældende sagsområde, hvilket 
er i overensstemmelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis (sagsnr. 
19/07066). 

Kystdirektoratet skal henlede opmærksomheden på, at afgørelsen bortfalder, hvis 
denne ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet 
i 3 på hinanden følgende år. 
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Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter opfyldning på søterritoriet øst for Lynæs Havn. 

Første etape:  

Lynæs Havn blev i 2006 udvidet øst for den eksisterende jollehavn med en 
opfyldning på ca. 4.000 m2. I forbindelse med udvidelsen blev der udført 
marinearkæologiske undersøgelser på arealet og dispenseret fra den eksisterende 
fredning. 

Endvidere blev den nordøstlige mole forlænget ca. 80 meter i en østlig retning samt 
ca. 70 meter vinkelret mole. Endvidere blev der etaleret en bådebro på indersiden i 
havnen med ca. 13-14 bådpladser til større både. Der blev også foretaget uddybning 
der hvor bådpladserne blev etableret. 

Billede af havnen inden etablering af etape 1 (ortofoto 2004): 
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Billede af havnen efter etablering af etape 1 (ortofoto 2008): 

 

 

Anden etape: 

Opfyldningen har en størrelse på ca. 6.400 m2. Der skal anvendes ca. 12.800 m3 
ren råjord og ca. 1.280 m3 rent knust genbrugsbeton. Arealet bliver hævet med ca. 
2 meter, svarende til nogenlunde samme terrænkote som på etape 1.  

Anlægsarbejdet forventes at være af ca. 1 måneds varighed. Transporten og 
opfyldningen på søterritoriet vil foregå i hverdagene mellem kl. 7-17. Der udlægges 
jernplader (køreplader) på eksisterende terræn. 

Til opfyldningen af arealet på søterritoriet anvendes ren jord klasse 0/1, efterfulgt 
af et toplag bestående af knust rent genbrugsbeton, svarende klasse 0/1. 
Indbygningen af råjorden foretages med maskiner udstyret med gps. Toplaget 
(genbrugsbeton) udlægges af 2 omgange, og der komprimeres for hvert lag. Der 
udlægges endvidere ral-/grabsten mod syd/jollebassin. 

Det er estimeret, at der skal anvendes ca. 3-400 m3 sand til etableringen af 
sandstranden.  
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Skitser af opfyldningen: 

 
 

 

 



 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 15 

 

 

 

Ansøger har oplyst, at vandrestien, skrænten og strandkanten ikke berøres i 
forbindelse med projektet. 

Når anlægsarbejdet med selve opfyldningen er afsluttet ønsker bygherre at flytte de 
eksisterende shelters og grillplads fra etape 1, som blev udført i 2006, til det 
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nyopfyldte areal (såfremt der opnås dispensation hertil). Shelterne hæves ca. 50 cm 
over jorden og boltres fast på pæle, der rammes ned i jorden. Det indgår endvidere 
i projektet, at der skal etableres et beplantningsbælte med hjemmehørende arter, 
såfremt der kan opnås dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.  
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Sagsgennemgang 

Sagen har været i høring af to omgange. 

Første gange var i perioden fra den 3. oktober 2019 til den 31. oktober 2019. 

Herefter har ansøger blandt andet fået udarbejdet en væsentlighedsvurdering ift. 
bilag IV arten markfirben. 

Endvidere har det vist sig undervejs i forløbet, at der ikke blevet givet en 
detailtilladelse efter kystbeskyttelsesloven til etape 1 af projektet i 2006. 

Sagen blev derfor den 1. juni 2021 sendt i fornyet 4 ugers høring. 

Høringer er sendt til Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Vikingeskibsmuseet, Halsnæs Kommune samt sendt til orientering til Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, EjendomDanmark og Geodatastyrelsen, 
Fredningsnævnet for Nordsjælland og naboer. 

 

Nedenfor gengives de væsentligste indkomne bemærkninger, samt ansøgers 
kommentar hertil fra først høring:  

Halsnæs Kommune skrev den 20. november 2019 følgende:  

”Halsnæs Kommune, Natur og Miljø har følgende kommentarer i forbindelse med 
opfyld på søterritoriet ved Lynæs havn: 

Jordpartier 

I ansøgningen fremgår, at arealopfyldningen sker med tilkørt ren råjord og et 20 
cm toplag. 

Halsnæs Kommune anbefaler, at der fastsættes vilkår om, hvilken jordkategorier, 
der må bruges til opfyldning, 

Vi anbefaler, at der alene tillades opfyld med klasse 0 jord, jf 
Sjællandsvejledningen, på baggrund af nærlæggende naturområder.. 

Der bør fremgå af tilladelsen, hvorledes kontrol af jorden skal foregå, herunder 
hvem der er ansvarligt for at vurdere historikken og behov for analyse af den 
modtagne jord samt for afvisning jordpartier. 

Som udgangspunkt skal reglerne i Jordflytningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse 
om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7. 
december 2015) følges. 

Idet denne bekendtgørelse ikke stiller krav om anmeldelse og analyse af ren jord, 
der ikke kommer fra områdeklassificerede områder, kortlagte arealer, eller 
vejarealer eller af jord, hvor der ikke er mistanke om forurening, anbefaler Halsnæs 
Kommune, at der stilles krav om at al jord, der modtages analyseres. 

Analysefrekvensen for ikke anmeldepligtig jord kan dog sættes lempeligere end for 
det anmeldepligtige jord. 
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Halsnæs Kommune foreslår, at jord, som ikke er omfattet af jordflytningsreglerne, 
analyseret med en prøve pr. 200 tons. Disse jordprøver skal analyseres for de 
normale jordparametre dvs. kulbrinter, PAH’er og tungmetaller. Hvis der er tale 
om et jordparti med mere end 2.000 tons, skal antallet af prøver vurderes i 
samarbejde med tilsynsmyndigheden. 

Såfremt der er alene er tale om råjord/intakt jord kan antallet af prøver yderligere 
lempes, såfremt overjorden er dokumenteret ren. 

Selve kontrolproceduren for jord skal være godkendt af tilsynsmyndigheden inden 
opfyldningen påbegyndes. 

Det bør indsættes vilkår om logbog med registrering af alle modtagne jordpartier 
med tilhørende analyser. Denne logbog skal fremvises til tilsynsmyndigheden på 
forlængende. 

Eksempel på driftsinstruks er vedlagt. 

Toplag 

Inden udlægning af toplag skal der foretages anmeldelse til Halsnæs Kommune iht.  
Restproduktbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord 
og sorteret bygge- og anlægsaffald Nr. 1672 af 15. december 2016) 

Støv 

Det er i ansøgningen oplyst, at der i forbindelse med tilkørslen af materialerne, kan 
forekomme støvgener. Ansøger har oplyst, at dette vil blive imødekommet med 
sprinkling. 

Halsnæs Kommune anbefaler, at dette fastsættes som vilkår. 

Støj 

Der er i ansøgningen oplyst, at der i forbindelse med anlægsperioden vil være øget 
støj i form af transport til og fra området med levering af jord og materiale til 
toplaget. Dog forventes anlægsperioden at vare ca. 1 måned. Transporten og 
opfyldningen på søterritoriet vil foregå i hverdagene mellem kl. 7‐17. 

Halsnæs Kommune anbefaler, at der fastsættes vilkår om, at bygge‐ og 
anlægsarbejdet skal udføres inden for normal arbejdstid. 

Generelt; Det bør tydeligt fremgå af tilladelsen, hvem der er tilsynsmyndighed.”.  

 

Miljøstyrelsen skrev den 6. marts 2020 bl.a. følgende:  

”… Vi har i vurdering af sagen kigget på, om mark-firben var på 
udpegningsgrundlag i nærtliggende Natura 2000-områder. Det er ikke tilfældet. Vi 
har også screenet for forekomster og registreringer af mark-firben og har bemærket 
forekomsten på land op til projektområdet. Kommunen er myndighed på den del, 
som vedrører § 3 og lokalplanen, som er i fokus i henvendelsen, som I har 
vedhæftet her. Fredningsnævnet er myndighed på den del, som vedrører 
fredningen i området. MST har tænkt i denne sag, at KDI er myndighed på sagen, 
fordi der skal fyldes op til havs - ikke inde på land. Det er ikke gennemskueligt, 
hvorfor der skulle ske en påvirkning af skrænter m.v., men det er klart - at såfremt 
levesteder eller habitater for Bilag IV-arter kan påvirkes af projektet her, skal der 
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laves en vurdering af, om påvirkningen er væsentlig eller ej - jf. habitatdirektivets 
artikel 12 og bekendtgørelsens § 10 - på lige fod som der laves en 
væsentlighedsvurdering i tilfælde af potentiel påvirkning af udpegningsgrundlaget i 
Natura 2000-områder...”.  

 

Søfartsstyrelsen skrev den 8. oktober 2019 følgende:  

”Søfartsstyrelsen har ingen indvendinger imod den ansøgte opfyldning ved Lynæs 
Havn. 

Vedlagte bekendtgørelse og vurderingsskema bedes anvendt og efterlevet i relevant 
omfang.”.  

 

Fiskeristyrelsen skrev den 312. oktober 2019 følgende:  

”Fiskeristyrelsen Regional kontrol afd. Øst Ringsted har ingen kommentarer til 
sagen.”.  

 

Vikingeskibsmuseet skrev den 28. oktober 2019 følgende:  

”Vikingeskibsmuseet har modtaget ovennævnte høringssag. 

Vikingeskibsmuseet skal i den anledning udtale, at der ikke er bemærkninger til det 
ansøgte, såfremt arbejdet gennemføres som beskrevet og under skærpet 
opmærksomhed grundet områdets store kulturhistoriske potentiale. 

Der henvises til Museumslovens § 29h stk.1, ifølge hvilken fund af spor af 
fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejde straks skal anmeldes til 
Kulturarvsstyrelsen og arbejdet standes.”.  

 

Danmarks Naturfredningsforening skrev den 31. oktober 2019 bl.a. følgende:  

”… Kysten, skrænten og indtil 3 meters dybde i Fjorden er fredet. (Fredningssag sag 
nr. 03‐111/200‐0003 2004). Et enkelt lille stykke, er desværre ikke blevet fredet. 
Det er denne strækning, der ønskes ført ud i fjorden som land i stedet for vand. 

Skrænterne er sydvendte, og er et af de mest solfyldte og nedbørsfattige områder i 
landet. Det giver en sjælden mulighed for vækst af sjældne arter, som netop her 
findes som et af de få steder i Danmark. Her kan nævnes Svalerod, Ager‐Kohvede, 
Guldhale, og en fugleedderkop, som alle er Rødlistede arter. Endvidere findes 
Markfirben, som er omfattet af EU‐Habitatdirektivet. 

Ved den smalle trampesti, der går mellem skræntfod og strand er der en fin habitat 
for fugle, insekter og planter. Forstranden er §3‐beskyttet som overdrev. 

Det lave fjordvand var i 1975 findested for Skuldevigskibet. Ifølge arkæologer kan 
der meget vel tænkes, at der kan ligge ét eller flere skibe fra perioden 600‐1400 
under sandet i bugten. 

Hele området er af det tidligere Frederiksborg Amt udlagt som ”Meget værdifuldt 
landskab”. 
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Af bl.a. de oplistede årsager kan DN Halsnæs absolut ikke anbefale, kun fraråde en 
opfyldning af fjorden ud for den fredede klint… 

… Det må forudsættes, at der udfærdiges en VVM‐undersøgelse af den smukke, 
fredede natur inden en så indgribende ændring evt. foretages.”. 

 

Advokat Jens Peter Fabricius på vegne af ejerne af Rusebakken 11, 12 og 14 skrev 
den 31. oktober 2019 bl.a. følgende: 

”… Som anført i Dansk Naturfredningsforenings(DN) indsigelse af 31. oktober 
2018, så er skrænten, skræntefoden og 2 meter ud i vandet fredet. Mine klienter 
kan fuldt ud tilslutte sig det i DN’s indsigelse anførte og bekræfte, at skrænterne og 
skræntefoden har den særlige rige og sjældne fauna og flora, der også er 
baggrunden for fredningen… 

… Det er min klients opfattelse, at gentagne udvidelse af Lynæs havn har ført til en 
øget tilsanding af arealet øst for havnen, der har ændret stranden og overgangen 
mellem hav og vand, fordi vandstanden er blevet for lav og stranden er vokset til i 
siv og dønnet til i mudder. Oplevelse af områdets natur og den rekreative 
udnyttelse af stranden er således reduceret – ikke, kun hvor strandkanten er 
inddraget til opfyldning – men tillige langs en mindst 100 meter lang strækning øst 
for opfyldningen. 

Da min klient var barn og frem til opfyldningen i 2006 var stien langs skrænten en 
strandsti med sand og muslingeskaller. Stien bag opfyldningen fra 2006 er nu 
mudret, og det har været nødvendigt at opbygge en slags ”fortov” med store sten, 
der mod syd afsluttes med ”kantsten” i form af en lav stensætning. Belægningen af 
stien er ujævn, hvorfor man er nødt til at se ned, når man går på den, og stien giver 
således på ingen måde den samme rekreative naturoplevelse, som den tidligere 
strandsti. Som det fremgår nedenfor, er udsigten fra stien efter opfyldningen i 
2006 fuldstændig blokeret af siv, det opfyldte areal og de på arealet opbevarede 
både. Det må antages at strandstien og udsigten bag den ansøgte opfyldning vil 
gennemgå samme udvikling, som den der er sket bag opfyldningen fra 2006, 
såfremt den ansøgte opfyldning tillades. 

… Sammenfattende er det således min og mine klienters vurdering, at der ikke bør 
gives tilladelse til den ansøgte opfyldning, idet der ikke er dokumenteret et 
tilstrækkeligt behov for det ansøgte, ligesom de mulige miljøkonsekvenser af det 
ansøgte ikke er dokumenteret af ansøgeren. 

Udtrykt lidt forenklet, ønsker ansøgeren at udvide en parkeringsplads for både på 
et areal, der i dag er dækket af hav, som ligger for foden af en dramatisk skrænt 
med en hellig kilde, en fredet strandeng og som er rig på sjælden fauna og flora. De 
nuværende unikke rekreative muligheder ved at gå for foden af skrænten med 
udsigt over fjorden og at drikke vand direkte fra kilden vil blive erstattet af udsigten 
til høje siv og oplagrede både og af en kilde, hvis løb vil blive lagt i en grøft uden 
noget klart samspil med den fjord, som den tidligere er løbet ud i…”. 

 

 - 
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Alle bemærkninger – på nær Miljøstyrelsens bemærkninger - blev den 5. marts 
2020 sendt i partshøring til jer.  

Den 21. april 2020 oplyste vi jer om, at vi af Miljøstyrelsen havde fået oplyst, at der 
er registreret forekomst af bilag IV arten markfirben på land op til projektområdet.  
Vi bad i den forbindelse jer om: 

”Kystdirektoratet skal på baggrund heraf bede jer om en faglig vurdering af, om 
projektet – både i anlægs- og driftsfasen, vil kunne påvirke levesteder eller 
habitater for bilag IV arten markfirben. Ved denne vurdering skal medtages den 
samlede påvirkning af området, herunder fra eventuelle andre aktiviteter. 
Vurderingen/beskrivelsen skal være faglig velunderbygget.” 

 

I fremsendte den 15. september 2020 en risikovurdering vedrørende markfirben, 
samt jeres bemærkninger til de indkomne høringssvar.  

Af ”Risikovurdering af markfirben (Lacerta agilis) ved udvidelse af Lynæs Havn, 
etape 2, i drifts- og anlægsfasen” dateret den 11. september 2020 fremgår bl.a. 
følgende: 

”.. Anlægsfase for 2. etape af udvidelsen af Lynæs Havn 

Der blev ved første feltbesøg ikke observeret markfirben i felt 1 og 2, på det areal, 
hvor 2. etape af udvidelsen af Lynæs Havn vil pågå. Ved det andet feltbesøg blev 
der observeret fire individer på den nordlige side af trampestien. Alle fire 
observationer er foretaget uden for opfyldningsarealet for etape 2, og uden for den 
10 meter skrånende afstandszone. 

Det kan ikke afvises, at de nordlige dele af felt 1 og 2 er yngle-, raste- eller 
opholdsområder for markfirben. 

Det vurderes ikke, at der på sydsiden af trampestien er bemærkelsesværdig 
aktivitet af markfirben, hverken i deres dvale- eller vågne periode. Vandet står ofte 
tæt op mod sydsiden af trampestien, hvilket således ikke gør området til et 
attraktivt raste- eller opholdssted for markfirben. Jævnlige oversvømmelser vil 
medføre, at området ikke kan benyttes som overvintringssted. 

Da trampestien ikke ændres i forbindelse med anlægsarbejdet, vurderes der ikke at 
ske ændringer af arealet nord for trampestien, hvor der blev observeret markfirben. 

Det kan det dog ikke afvises, at markfirben lejlighedsvis kan opholde sig på 
området syd for trampestien. 

6.2. Anbefalinger 

Det anbefales, at anlægsfasen ikke er sammenfaldende med, at voksne og juvenile 
individer er aktive, hvilket er gældende for perioden marts – november. 

Markfirbens dvaleperiode afhænger særligt af vejrfoldene det pågældende år. Ved 
lune vintre ses det, at markfirbenet går senere i-, eller vågner tidligere, af deres 
dvaleperiode. Ungdyr og hunner ses dog ofte fremme senere på efteråret, da de kan 
have behov for at bruge længere tid på at fylde deres fedtdepoter op /Ravn, 2015; 
Jacobsen, 2007/. 
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Såfremt anlægsfasen ønskes i yderkanten af markfirbenets dvaleperiode, bør der 
opstilles paddehegn. Paddehegnet skal opstilles inden markfirbenenes 
dvaleperiode afsluttes. Paddehegnet kan med fordel opstilles langs trampestiens 
sydside i hele anlægsprojekts længde. 

Der blev observeret markfirben i kanten af rørsumpen bag 1. etape. Dette område 
vurderes ikke at blive påvirket af anlægsfasen for 2. etape. Grundet tilstedeværelsen 
af markfirben efter måleområdet, bør stranden øst for 2. etape ikke berøres i 
anlægsfasen. 

Al aktivitet i forbindelse med etableringen af 2. etape bør foregå så langt ude på 
kysten som muligt, således med størst mulig afstand til skrænten og hvor der er 
observeret markfirben 

6.3. Driftsfasen for 2. etape af udvidelsen af Lynæs Havn 

… Anlæggelsen af 1. etape har bl.a. reduceret risikoen for kysterosion på den del af 
skrænten, hvor 1. etape er placeret. Ved kraftige storme før etableringen af 1. etape, 
var der risiko for, at vandet kunne trække helt op til skrænten og således medføre 
erosion af denne. Udvidelsen ved 1. etape, har således medført en større fysisk 
afstand mellem skrænten og havet. 

Markfirbenenes udbredelse i området hidrører kystklassifikation langs Skuldevig 
Klint fra Lynæs til Sølager. Oversvømmelse og erosion af skrænten vurderes således 
ikke at bidrage til gunstige habitatforhold for markfirben. Endvidere vurderes det, 
at anlæggelse af 2. etape vil medføre lignende reduktion af risiko for kysterosion, 
som det er tilfældet ved 1. etape og dermed bibeholde de nuværende gunstige 
habitatforhold for markfirben… 

… Det er forventeligt, at etableringen af 2. etape, ligeledes vil medføre, at der helt 
eller delvist dannes rørsump bag 2. etape, såfremt Boes kilde på tilsvarende vis, 
som ved 1. etape, føres langs trampestien bag om 2. etape. 

Området bag tagrørene i felt 3 og 4 viste sig at være særdeles velbesøgt af 
markfirben. I alt er cirka halvdelen af alle observationerne foretaget, hvor der er 
tagrør ud mod kystsiden og bevoksning langs skråningen. På den baggrund 
vurderes tilstedeværelsen af tagrør på kystsiden af stranden ikke at udgøre en 
væsentlig forringelse af markfirbenets habitat i det pågældende område. Det 
vurderes derfor, at såfremt der dannes rørsump bag 2. etape, vil dette ikke udgøre 
en væsentlig forringelse af markfirbenets habitat. Endvidere vurderes det, at 
insektdiversiteten knyttet til rørsumpen giver markfirben udvidet muligheder for at 
søge føde i rørsumpen. Især på særligt varme dage, som ved højsommer, hvor det 
kan være for varmt for markfirbenet at jage i lavere og mere åben vegetation… 

6.4. Anbefalinger 

Det anbefales, at trampestien holdes i løst sand uden brolægning. Endvidere 
anbefales det, at vegetationen langs trampestien holdes lav, for således at give 
markfirben steder at jage og skjule sig, med pletvis solgennemtrængning af 
vegetationen. Ligeledes anbefales det, at større sten fundet i forbindelse med 
anlægsfasen, placeres langs trampestien på solrige sydvendte pletter, som 
markfirbenene derved kan benytte til at sole sig på. 
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Såfremt projektet udføres som beskrevet og med de tiltag, der anbefales i forhold til 
anlægs- og driftsfasen vurderes det samlede projekt ikke at medføre væsentlig 
forringelse af bestanden af markfirben samt deres yngel- og rasteområder på den 
pågældende lokalitet i henholdsvis anlægs- og driftsfasen.”. 

 

I forhold til indkomne høringssvar har I blandt andet anført følgende: 

”Høringssvaret fra DN:  
 

 De arter som DN refererer til er tilknyttet skrænten og ikke det aktuelle 
område, hvor opfyldningen skal foretages. I forbindelse med opfyldningen 
af søterritoriet, vil der være en afstand på 10 meter mellem 
projektområdet og stien, mens selve skrænten er beliggende yderligere 
nord for stien. Således med større afstand til projektområdet. Der ændres 
ikke på skrænten i forbindelse med projektet. Projektet vurderes ikke at 
medføre en væsentlig negativ indvirkning på skrænten eller de arter, som 
er tilknyttet skrænten. 

 
 I forbindelse med projektet ændres der ikke i det areal, som er udlagt til 

”meget værdifuldt landskab". Endvidere vurderes projektet ikke at 
medføre forringelser ift. til udsynet af det areal, som er udlagt til "meget 
værdifuldt natur". 

 
 Fredningsnævnet vil blive forespurgt ift. hvorvidt de vurderer, at 

dispensationen fra 2014 også dækker flytningen af de to eksisterende 
shelters. Hvis ikke vil der blive ansøgt om dispensation. Etableringen af 
hhv. teltplads og bålplads betragtes ikke som tekniske anlæg eller 
bebyggelse og er således ikke i strid med fredningsbestemmelserne. 

 
 Som det fremgår af anmeldelsen til VVM-screening af d. 7. maj 2019 og 

vedlagte skema for bilag 6, påtænkes opfyldningen at blive udført med 
dokumenteret ren råjord kl. 0/1, kategori 1. Endvidere er der i projektet 
ingen ønsker om sandsugning. Opfyldningen på søterritoriet vil blive 
udført med respekt for natur, miljø og landskabets æstetiske karakter. 
Opfyldning på søterritoriet udføres i henhold til gældende lokalplan og i 
overensstemmelse med fredningsafgørelsen § 9. 

 
Halsnæs Kommune:                

 Frekvensen af jordanalyser af jord uden for områdeklassificeringen og   
analyseparametre fastsættes i samråd med Halsnæs Kommune. Endvidere 
kan der forud for igangsættelsen blive fremsendt en jordhåndteringsplan 
til Halsnæs Kommune, hvori alle forhold vedr. jordhåndtering er 
inkluderet, herunder analysefrekvens, parametre, logbog m.m. 

 
Advokat Jens Peter Fabricius: 

 Opfyldningen i forbindelse med 1. etape af udvidelse på Lynæs Havn har 
medført tilgroning med tagrør langs det pågældende område mellem 
trampestien og havnen. Det vurderes dog, at tilgroningen med tagrør ikke 
udelukkende skyldes den seneste udbygning af Lynæs Havn. Tagrør kan 
kun vokse i semi-akvatiske randzoner med ferskvand eller brakvand med 
meget lavt saltindhold. Udløbet fra Boes kilde medfører, at saltindholdet i 
vandet er lavt nok til, at tagrør har kunne danne limnisk rørsump. 
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Det vurderes, at tilsandingen af området ikke skyldes udvidelsen i 2006, 
men derimod havneudvidelsen mellem 1954 og 1995, hvor der bl.a. blev 
etableret moler i strømningsretningen. Dette skyldes, at etablering af 
konstruktioner i strømningsretningen, vil forårsage lædannelse og 
tilsanding på bagsiden. Tilsandingen øst for Lynæs Havn er således, ifølge 
vores vurdering, forårsaget af molerne og en yderligere udvidelse af Lynæs 
Havn, 2. etape, vil ikke forværre eller forbedre dette. 
 

 Hvorvidt kontrasten mellem vand og land ikke kan bevares, når arealet 
anvendes til vinteropbevaring er en subjektivvvurdering. Det skal dog 
bemærkes, at opbevaringen af både, med mast, ikke skærmer fuldstændigt 
for udsigten til den bagved liggende skrænt. Dette skyldes bl.a. skræntens 
højde ift. det opfyldte areal samt, at skrænten på det stykke, som ønskes 
opfyldt er fuldstændig beplantet med høje træer, som endvidere bidrager 
til den samlede højde af skræntens fremtoning. 
Det vurderes ikke, at kontrasten mellem land og vand på stykket efter 
opfyldningen begrænses som følge af risiko for sivdannelse. Skrænten 
fremstår på dette stykke ikke bar, men derimod tæt beplantet. Den 
potentielle sivdannelse vurderes således ikke at ændre væsentligt på det 
samlede udtryk af kontrasten mellem land og vand. 
 

 Stien er ikke omfattet af nærværende projekt og er endvidere ikke inde for 
Lynæs havns ansvarsområde, men er derimod omfattet af kommunens 
ansvarsområde. Hvorvidt der er behov for tiltag ift. stien, kan således ikke 
behandles i forbindelse med nærværende projekt. 
 

 Det er korrekt, at man ønsker at skabe bedre plads til de eksisterende både 
bl.a. ifm. vinteropbevaring. Dette er dog ikke det eneste formål med 
projektet, da man også ønsker at forbedre forholdene ift. de to shelters, 
bålplads samt teltplads. Projektet har således også et rekreativt formål. 
 

 I forbindelse med 2. etape hæves terrænet med op til ca. 2 meter, svarende 
til kote ca. 1,5, som også er slutkoten for 1. etape. 
Koten måles fra havets overflade. Da opfyldningen af arealet påbegyndes 
på havbund, er udgangspunktet for terrænet også under havets overflade, 
således er startkoten for opfyldningsarealet under kote 0. Dermed vil en 
hævning af terrænet (fra havbunden) med ca. 2 meter, således ikke 
resultere i en slutkote på 2, men som nævnt ovenfor kote ca. 1,5.”. 

 

Nedenfor gengives de væsentligste indkomne bemærkninger, og ansøgers 
kommentar hertil fra anden høring:  

Søfartsstyrelsen skrev den 8. juni 2021 følgende:  

”Søfartsstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger og kan henvise til høringssvar 
fra 8. oktober 2019 (vedlagt).”. 

 

Vikingeskibsmuseet skrev den 10. juni 2021 følgende:  

”Vikingeskibsmuseet har modtaget ovennævnte høringssag og henviser til 
vedhæftede høringssvar afgivet for projektets Etape 2 28-10-2019.”. 
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Miljøstyrelsen skrev den 10. juni 2021 følgende:  

”Miljøstyrelsen har gennemgået det fremsendte materialer vedr. ansøgning om 
tilladelse til opfyldning ved Lynæs havn, etape 1 og 2, og ingen bemærkninger til 
projektet.”. 

 

DN Halsnæs skrev den 29. juni 2021 bl.a. følgende:  

” Det samlede projekt udgør en markant udvidelse af Lynæs Havn. Da etape 1 er de 
facto gennemført uden detail tilladelse, omhandler ansøgningen reelt kun den 
såkaldte etape 2. Det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, at havnen har 
valgt at udskyde den ønskede uddybning af jollebassinet og etableringen af en 
dækmole og broer syd for de to opfyldningsområder, som blev formuleret som 
projekt i 2006. Der kan således forventes en etape 3, og der bliver således ikke en 
helhedsvurdering af havneudvidelsen. 

Lynæs Havn er en af Halsnæs bedste naturperler. Skrænterne er sydvendte, og er et 
af de mest solfyldte og nedbørsfattige områder i landet. Det giver en sjælden 
mulighed for vækst af sjældne arter, som netop her findes som et af de få steder i 
Danmark. Her kan nævnes Svalerod, Ager‐ Kohvede, Guldhale, og en 
fugleedderkop, som alle er Rødlistede arter. Endvidere findes Markfirben, som er 
omfattet af EU‐Habitatdirektivet. 

… 

Det er særdeles positivt at Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet har krævet, at der 
udføres en supplerende risikovurdering af projekts indvirkning på markfirben i 
henholdsvis anlægs‐ og driftsfasen. Markfirben er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 29 stk. 1, bilag 3.”De dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til 
loven, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. 
Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter.” samt § 29a 
stk. 2 ”Yngle‐ eller rasteområder for de arter, der er nævnt i bilag 3 til loven, må 
ikke beskadiges eller ødelægges.” 

Der blev fundet en stor forekomst af markfireben, som det fremgår af bilag 5 fra DJ 
Miljø & Geoteknik P/S i havnens ansøgning. DN‐Halsnæs finder det positivt at 
”Havnen vil i henhold til anbefalinger opstille 110 meter paddehegn langs 
trampestiens sydside. Paddehegnet opstilles i markfirbenenes dvaleperiode og 
minimerer derved risikoen for, at markfirbenene bevæger sig ind i projektområde 
under anlægsfasen af 2. etape”. På den anden side viser den konkrete undersøgelse 
hvilket imponerende plante‐ og dyreliv, der findes i området, og det derfor på alle 
måder bør tages hensyn til både under projektfasen og senere under drift.  
Udbygningen vil øge det negative aftryk, som den øgede aktivitet vil medføre. Det 
nye opfyldningsområde skal primært bruges til oplag og rekreativt formål. DN 
Halsnæs finder det bekymrende hvis tilladelsen ikke indeholder klare regler for den 
primitive overnatning i shelterne, det kan desværre hurtigt udvikle sig 
”campingagtigt”. 

… 
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Det må forudsættes, at der udfærdiges en VVM-undersøgelse af den smukke, 
fredede natur inden en så indgribende ændring foretages. 

… 

Ansøgningen fra Lynæs Havn indeholder ingen beskrivelse af 
afværgeforanstaltninger, der kan forhindre en spredning af forurenende stoffer til 
fjordvandet og arealet mellem opfyldningen og Skuldeklint fra klargøringen af 
bådene på såvel etape 1 som etape 2 om foråret. DN Halsnæs mener, at dette er en 
stor mangel. 

DN Halsnæs vurderer, at etape 2 opfyldningen og placeringen af både på etape 2 
opfyldningen vil ændre de nuværende lys/skyggeforhold for foden af Skuldeklint 
samt et stykke op ad klinten langs med opfyldningen. Etableringen af et 
beplantningsbælte langs nordsiden af såvel etape 2 som etape 1 vil også ændre 
lys/skyggeforholdene. Endvidere vil etape 2 opfyldningen ændre på den nuværende 
aflejring af sand og det nuværende vandskifte umiddelbart øst for etape 2 
opfyldningen. Hvordan vil dette påvirke flora og fauna?”. 

 

Den 5. august 2021 fremsendte vi høringssvarene til ansøger. 

 

Den 17. august 2021 fremsendte ansøger bemærkninger til de indkomne 
høringssvar. Heraf fremgår blandt andet: 

 

”De arter som DN refererer til er tilknyttet skrænten og ikke det aktuelle område, 
hvor opfyldningen skal foretages. I forbindelse med opfyldningen af søterritoriet, 
vil der være en afstand på 10 meter mellem projektområdet og stien, mens selve 
skrænten er beliggende yderligere nord for stien. Således med større afstand til 
projektområdet. Der ændres ikke på skrænten i forbindelse med projektet. 
Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig negativ indvirkning på skrænten 
eller de arter, som er tilknyttet skrænten. For uddybende beskrivelse og 
risikovurdering i forhold til markfirben, se vedlagte Risikovurdering af markfirben 
(Lacerta agilis) ved udvidelse af Lynæs Havn, etape 2, i drifts-og anlægsfasen. 

… 

Etableringen af etape 2 er såldes ikke i strid med udpegningen af området eller 
retninglinjerne for værdifulde kulturmiljøer samt kulturhistoriske 
bevaringsværdier. I forbindelse med projektet ændres der ikke i det areal, som er 
udlagt til "meget værdifuldt landskab". Endvidere vurderes projektet ikke at 
medføre forringelser ift. til udsynet af det areal, som er udlagt til "meget værdifuldt 
natur".  

… 

Etableringen af beplantningsbæltet og sheltere kan undlades, såfremt der ikke kan 
gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen hertil.  

… 
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Der opsættes midlertidigt paddehegn mellem projektområdet og skrænten mod 
nord. Paddehegnet opstilles i markfirbenenes dvaleperiode og minimerer derved 
risikoen for, at markfirbenene bevæger sig ind i projektområde under anlægsfasen. 
Endvidere gennemføres udvidelse, etape 2, uden for markfirbenenes aktive 
periode, hvormed projektets påvirkning på den reduceres. Ift. projektets påvirkning 
på dyre-og planteliv i driftsfasen se Risikovurdering af markfirben (Lacerta agilis) 
ved udvidelse af Lynæs Havn, etape 2, i drifts- og anlægsfasen.  

… 

Ifm. etablering af etape 1 blev aktiviteten i området øget, men som følge af 
feltbesøgene er der ikke umiddelbart indikationer på, at dette har medført et 
negativt aftryk på hhv. flora eller fauna. Da etape 2 er komparativt med etape 1, 
vurderes det, at etape 2 ligeledes heller ikke vil afstedkomme væsentlig negativ 
indvirkning på flora og fauna.  

… 

Der vil tilsvarende etape 1 blive ansøgt om dispensation fra fredningen til 
etablering af etape 2.  

… 

Som det fremgår af Risikovurdering af markfirben (Lacerta agilis) ved udvidelse af 
Lynæs Havn, etape 2, i drifts- og anlægsfasen samt Vurdering af miljøpåvirkning - 
bilag 6, vurderes det ikke, at projektet vil medføre en væsentlig negativ indvirkning 
på miljøet. Dermed er der således ikke behov for udarbejdelsen af en 
miljøkonsekvenrapport for etape 2.  

… 

Frekvensen af jordanalyser af jord uden for områdeklassificeringen og 
analyseparametre fastsættes i samråd med Halsnæs Kommune. Endvidere kan der 
forud for igangsættelsen blive fremsendt en jordhåndteringsplan til Halsnæs 
Kommune, hvori alle forhold vedr. jordhåndtering er inkluderet, herunder 
analysefrekvens, parametre, logbog m.m. Der vil blive foretaget anmeldelse om 
jordflytning inden tilførsel af jorden.  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat i medfør af § 15, stk. 2 i lov om havne 
(Lbk. Nr. 457 af 12. maj 2012) ordensreglement for Lynæs Havn gældende fra d. 
27.01.2021. I ordensreglementet er der bl.a. fremsat regler vedr. reparation og 
bundmaling. Endvidere har Lynæs Havn udarbejdet retningslinjer vedr. 
begrænsning af forurening fra bundmaling.  

Etableringen af etape 2 vil afstedkomme tilsvarende lys/skyggeforhold, som gør sig 
gældende for etape 1.”. 

 

En nabo til projektet har ved mail dateret den 20. september 2021 er følgende 
blandt andet anført: 

” Vedr. markfirben anføres det i ansøgningen fra maj 21, at der etableres et 
”paddehegn”( hvad det så  er?) på sydsiden af trampestien. Vi kan ikke umiddelbart 
se hvor det er planlagt placeret, Trampestien løber gennem vores grund, og en del 
af sydsiden ligger således på vores grund. Vi har ikke fået nogen henvendelse fra 
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ansøger herom, og må umiddelbart protestere over at der opsættes noget på vor 
grund, uden at vi ved hvad det er og indebærer. 

I øvrigt formoder vi at firbenene allerede i dag er flyttet ind på det eksisterende 
havneområde, der ser ud til at være et godt sted for firben, Det virker herudfra 
underligt at opsætte et hegn ved trampestien, det løser kun en del af problemet 
med de firben der holder til på skrænten. 

 Den anden bemærkning vedrører den kommende meget lange smalle vandkanal 
mellem trampesti og nyt/eks. havneområde. Det er allerede idag en "sump" med 
normalt stillestående vand og det bliver kun værre med udvidelsen. Kun ved større 
højvande skiftes vandet, og det er ikke så tit. Det bruges ofte til færdsel mellem 
havneområdet og trampestien v.hj.a. udlagte planker mm. Vi ved ikke om det er 
muligt skabe en form for vandgennemstrømning eller lign. Kilden løber jævnt men 
ikke så kraftigt, og ligger noget væk fra. enden ved starten af stien. 

 

Bygherre har den 3. december 2021 fremsendt svar til naboens bemærkning hvor 
følgende blandt andet er anført: 

”Jeg har vedhæftet et kort, som viser den forventelige placering af paddehegnet 
(den striplede blå linje), såfremt det bliver nødvendigt at etablere det.  

 

 

Som det fremgår af ovenstående luftfoto over området, vil paddehegnet ikke blive 
placeret på nogen af grundejernes matrikler, men udelukkende på havnens 
matrikler. 

Da opfyldning ifm. etablering af Etape 2 vil foregå fra Etape 1 og mod øst samt med 
en afstand på ca. 10 meter til stien, vurderes det, at der ikke er behov for etablering 
af paddehegn på stykket efter Etape 1 og langs den nordlige kant af Etape 2. Dette 
skyldes, at markfirbenene ikke vurderes at befinde sig i det aktuelle område for 
opfyldning, da det er søterritorie. Endvidere ville paddehegnet således skulle være 
placeret i forlængelse af den angivne strækning på ovenstående luftfoto således syd 
for sivområdet på søterritoriet. Da markfirbenene ikke vurderes at bevæge sig ud i 
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havet, hvor opfyldningen skal foregå, vurderes risikoen for kontakt mellem 
entreprenørmaskiner og markfirbenene meget begrænset. 

Endvidere planlægges etableringen af Etape 2 udført i oktober/november, således 
uden for markfirbenenes aktive periode. På den baggrund kan det overvejes, 
hvorvidt der er behov for paddehegn.”. 
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Klagevejledning 

Dette dokument indeholder tre afgørelser:  

 afgørelse om at give tilladelse til projektet  

 afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering  

 afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering 
(VVM) 

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

For afgørelserne gælder følgende:  

 Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår retlige 
forhold.  

 Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.  

 Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk 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. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for 
virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage. Gebyret betales 
med betalingskort i Klageportalen. 

 Klageberettigede efter kystbeskyttelsesloven er: 

1) adressaten for afgørelsen, 

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

3) enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, 

4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 

6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, 

7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser, og 

8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og som 
repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 Klageberettigede efter kysthabitatbekendtgørelsen er: 

1) adressaten for afgørelsen, 

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

3) enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagen, 



 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 31 

 

4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 

6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, 

7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser, og 

8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og som 
repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 Klageberettigede efter miljøvurderingsloven er: 

1) miljøministeren, 

2) enhver med retlig interesse i sagens udfald, og 

3) landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 
beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, 
som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 
medlemmer.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Kystdirektoratet. Kystdirektoratet videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 18 b i 
kystbeskyttelsesloven, samt § 54, stk. 1, i miljøvurderingsloven. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 
over afgørelsen kan tilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, 
medmindre Kystdirektoratet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret 
bestemmer andet. 

 
Med venlig hilsen 
 
 

 
Lotte Beck Olsen 
   
lbo@kyst.dk 
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Vedlagt: Bilag 1 – VVM screeningsskema. 

 

Kopi: Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Vikingeskibsmuseet, Halsnæs Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, 
Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, 
EjendomDanmark og Geodatastyrelsen, Fredningsnævnet for Nordsjælland og 
naboer. 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 
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Bilag 1 - VVM screeningsskema 

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 10, pkt. l og 
der skal derfor foretages en screening jf. lovens § 21, stk. 1, for at afgøre, om 
projektet er VVM pligtigt. 
 
VVM-screeningen foretages med udgangspunkt i de kriterier, som er 
beskrevet i lovens bilag 6. 
 
Vurdering af miljøpåvirkning 

Vurderes det som en 
mulighed, at 
projektet/anlægget kan få 
en indvirkning på miljøet 
med hensyn til følgende 
kriterier? 

Ja Nej Bemærkninger 

1. Projektets 
karakteristika: 
 

   

 Dimensioner   X Det samlede projekt omfatter opfyldning af et 
areal på 10.400 m2.  

Lynæs Havn blev i 2006 udvidet øst for den 
eksisterende jollehavn med ca. 4.000 m2. 
Opfyldningen blev udført med rene 
fyldmaterialer samt opgravning af den sandede 
havbund langs fyldningens kanter. 
Opfyldningens skråninger er befæstet med ral for 
at holde på fylden. Opfyldningen er afsluttet i ca. 
kote 1,5. Opfyldningen er udført med ca. 11.000 
m3 rene fyldmaterialer og arealet er hævet med 
ca. 2 meter, fra ca. kote -0,5 til ca. kote 1,5. 
Endvidere blev den nordøstlige mole forlænget 
ca. 80 meter i en østlig retning samt ca. 70 meter 
vinkelret på denne i en nordsyd gående retning. 

Til anden etape anvendes ren jord klasse 0/1, 
efterfulgt af et toplag bestående af knust rent 
genbrugsbeton, svarende klasse 0/1. 
Indbygningen af råjorden foretages med 
maskiner udstyret med gps. Toplaget 
(genbrugsbeton) udlægges af 2 omgange, og der 
komprimeres for hvert lag. Der udlægges 
endvidere ral-/grabsten mod syd/jollebassin. Til 
etableringen af sandstranden er det estimeret, at 
der skal anvendes ca. 3-400 m3 sand. 

Mod eksisterende land udføres opfyldningen 
som en skråning uden toplag. Vandrestien, 
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skrænten og strandkanten berøres ikke i 
forbindelse med projektet. 
 
Anlægsarbejdet ifm. etape 2 forventes at vare ca. 
1-2 måneder. Etape 1 blev udført i april 2006. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at 
anlægsarbejdet ikke vil have nogen skadelige 
indvirkning på miljøet. Ved denne vurdering har 
vi lagt afgørende vægt på at der er tale om 
udførelsen af en opfyldning på en del af 
søterritoriet, der er meget lavvandet. 
Det vurderes således, at hverken selve 
anlægsarbejdet, samt transport af materialer vil 
have nogen væsentlig miljøpåvirkning, 

Kumulation med andre 
projekter 

 X Kystdirektorat har alene kendskab til, at der er 
blevet meddelt tilladelse til bypass af rent 
oprensningssediment fra sejlrendeområdet ved 
Lynæs Havn. Bypassområdet er beliggende ca. 1 
km fra projektområdet. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at der ikke 
vil være kumulative påvirkninger mellem 
projekterne. Ved denne vurdering har vi lagt 
vægt på, at der ved det aktuelle projekt vil være 
begrænsede mængder af suspenderede 
materialer i vandsøjlen, da opfyldningen 
foretages på et område med meget lavt vand. 

Anvendelse af 
naturressourcer 

 X Der benyttes almindelige materialer til 
havnekonstruktioner og opfyldninger og der 
benyttes ikke knappe ressourcer. 

Affaldsproduktion   X  Ansøger har oplyst, at der genereres ikke noget 
affald i forbindelse med projektet. 
I driftsfasen vil eventuelt affald blive håndteret 
på samme måde som i dag på etape 1. 

Forurening og gener 
 

 X Ansøger har oplyst, at der i forbindelse med 
tilkørslen af materialerne, kan forekomme 
støvgener, dette vil blive imødekommet med 
sprinkling. 
Ansøger har endvidere oplyst, at der vil i 
forbindelse med anlægsperioden af 2. etape være 
øget støj i form af transport til og fra området 
med levering af jord og materiale til toplaget. 
Dog forventes anlægsperioden at vare ca. 1 
måned. Transporten og opfyldningen på 
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søterritoriet vil foregå i hverdagene mellem kl. 7-
17.  
 

Risikoen for ulykker, 
navnlig under hensyn til de 
anvendte materialer og 
teknologier 

 X Anlægsfasen anses som almindeligt 
anlægsarbejde med det normale risici, der må 
forventes ved den slags anlægsarbejde.  

2. Projekters placering - 
den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske 
områder, der kan blive 
berørt af projektet, skal 
tages i betragtning, 
navnlig: 

   

- nuværende 
arealanvendelse 

 X Arealet er i dag en del af søterritoriet. Arealet 
anvendes ikke aktivt i væsentlig grad. 
Før etape 1 blev opført var det også en del af 
søterritoriet. 

-naturressourcernes 
relative rigdom, kvalitet og 
regenereringskapacitet i 
området 
 

 X Både etape 1 og 2 etableres på søterritoriet øst 
for Lynæs havn. 
Det vurderes, at der ikke er naturressourcer i 
området, som vil blive væsentligt negativt 
påvirket af projektet. 

- det naturlige miljøs 
bæreevne med særlig 
opmærksomhed på 
følgende områder: 

   

a) vådområder 

   

  Ikke relevant 

b) kystområder  

 

 X Projektet er beliggende øst Lynæs Havn på 
søterritoriet. 

c) bjerg- og skovområder  

 

  Ikke relevant 

d) reservater og 
naturparker  

 

 X Projektområdet er placeret inden for fredningen 
af skræntarealer m.m. ved Lynæs Havn. 
Fredningsnævnet har i 2006 meddelt 
dispensation til etablering af etape 1, og ansøger 
har oplyst, at de også vil tage kontakt til 
Fredningsnævnet vedr. etape 2.  

e) områder, der er 
registreret eller fredet ved 
national lovgivning; særligt 

 X 
Det ansøgte projekt vil finde sted umiddelbart op 
til Natura 2000-område nr. 153 ”Havet og kysten 
mellem Hundested og Rørvig”. Natura 2000 
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beskyttede områder 
udpeget af medlemsstater i 
henhold til direktiv 
79/409/EØF og 92/43/ EØF  

 

området består af habitatområde H134 og 
Fuglebeskyttelsesområde F102. 

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at 
projektet ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af Natura 2000-området eller bilag IV 
arterne marsvin og markfirben. Kystdirektoratet 
vurderer således at der ikke vil ske en væsentlig 
forringelse af naturtyper og levesteder eller at 
projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der 
har betydelige konsekvenser for de arter, 
området er udpeget for, samt for bilag IV arterne 
marsvin og markfirben og herunder deres yngle- 
og rasteområder. Kystdirektoratet vurderer 
derfor, at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering for projektet.  

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på 
baggrund af sagens oplysninger, indkomne 
høringssvar og egne vurderinger. 

Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal 
udarbejdes en konsekvensvurdering, skyldes bl.a. 
projektets placering ved den eksisterende havn, 
hvor der i forvejen er en del aktivitet, og da 
projektet ikke efter etableringen vil medføre en 
væsentlige større aktivitet i området. Det er 
desuden tillagt vægt, at projektområdet i forvejen 
er meget lavvandet og kystnært, samt at 
anlægsarbejdet vil foregå i 
efteråret/vinterperioden.  

 

f) områder, hvor de i 
fællesskabslovgivningen 
fastsatte 
miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet  

 

 X 
Projektet vurderes ikke at have væsentlig 
indvirkning på miljøkvaliteten i området i 
forhold til eksisterende forhold. Dette vurderes 
bl.a. på baggrund af, at det ansøgte projekt ikke 
medfører væsentlig ændret anvendelse. 

g) tætbefolkede områder  

 

 X Projektet er beliggende ved Lynæs Havn, og 
neden for en skråning på ca. 16-20 meter. 

h) vigtige landskaber set 
ud fra et historisk, 
kulturelt eller arkæologisk 
synspunkt. 

 X I forbindelse med etableringen af etape 1 blev 
der gennemført marinarkæologiske 
forundersøgelser. I forbindelse med anden etape 
har Vikingeskibsmuseet udtalt, at de ikke har 
bemærkninger til det ansøgte, såfremt arbejdet 
gennemføres som beskrevet og under skærpet 
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opmærksomhed grundet områdets store 
kulturhistoriske potentiale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


