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Hou Fællesforum v. Stenrevsgruppen 
Pr. mail til Erik Hviid 
 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 21/08020-18 
Ref. Thomas Larsen 
28-02-2022 
 

Tilladelse til stenrev ved Egmontbroen og Hou Lystbådehavn benævnt 
rev 2 og rev 3. 
 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udlægning af stenrev nord for 
Egmontbroen og stenrev sydvest for Hou Lystbådehavn. Revene er i det ansøgte 
omtalt som rev 2 og rev 3. Ansøger udtog rev 1 som følge af partshøringssvar. Der 
træffes derfor ikke afgørelse vedrørende rev 1. 

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 vurderet, at projektet ikke er omfattet af 
miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.  

 
Lovgrundlag 

Etablering af stenrev på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 
a, stk. 1, nr. 2 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). 

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).    
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Tilladelsen gives på følgende vilkår 

Fælles vilkår efter kystbeskyttelsesloven og kysthabitatbekendtgørelsen: 

1. Udformningen og etableringen af anlægget skal ske i overensstemmelse 
med det ansøgte. 

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

Vilkår efter kystbeskyttelsesloven: 

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

4. 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.  

5. Der må alene anvendes rene eller rengjorte stenmaterialer. 

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

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

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

Det er en forudsætning for udnyttelse af tilladelsen, at der forinden udlægning af 
stenrev er gennemført marinarkæologisk forundersøgelse sammen med Moesgaard 
Museum jf. høringssvar. 

 
Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med 
den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn der taler imod 
projektet. Der er belæg for at der har været stenfisket i området, hvilket taler for, at 
genudlægningen er reetablering. Stenrevene vurderes at bidrage positivt til 
området miljøtilstand, samt tjener som undervisning- og formidlingsrev. 

Revenes placering vurderes ikke at få negativ indflydelse på sejladssikkerheden i 
området. 

Kystdirektoratet har bl.a. vurderet at der ikke er væsentlige naturhensyn som taler 
imod projektet, ligesom der ikke synes at være hensyn i øvrigt, som taler imod 
projektet.   

I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. blevet lagt vægt på de 
indkomne høringssvar samt at formålet med projektet er at reetablering og 
formidling/undervisning. 

 Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til udlægning af rev 2 og 
rev 3.  

 
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 delvist i Natura 2000-område nr. 56 Horsens 
Fjord, havet øst for og Endelave. 

Udpegningsgrundlaget fremgår af bilag 1. 

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af Natura 2000-området eller bilag IV arter. 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 arter. Kystdirektoratet vurderer 
derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.  
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Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af sagens samlede 
oplysninger og egne konkrete vurderinger samt almene erfaringer fra sagsområdet. 

Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering, skyldes bl.a. projektets begrænsede omfang og placering i 
forhold til marinkortlagte udpegninger inden for Natura-2000 området. Samtidig 
vurderes det ikke, at rev forringer tilstanden for området i sin helhed.   

 
Begrundelse for at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingsloven 

Det ansøgte projektet er efter Kystdirektoratets vurdering ikke omfattet af bilag 1 
eller 2 i miljøvurderingsloven. 

Kystdirektoratet har endvidere ikke kendskab til, at det ansøgte projekt er en del af 
et større projekt på land, som er omfattet af miljøvurderingslovens regler. 

Det er derfor Kystdirektoratets vurdering, at der ikke er hverken funktionel 
sammenhæng med andre projekter eller på anden måde integreret sammenhæng 
med andre projekter. 

Vurderingen er foretaget på baggrund af det ansøgte, Kystdirektoratets kendskab til 
området og andre sager, ligesom ansøgningen har været sendt i høring ved 
kommunen og en lang række statslige myndigheder og interesseorganisationer, 
som ikke har oplyst om andre projekter. 

 
Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter anlæg af stenrev 2 på 100 x 200 m på lavere vand Nord for 
Egmontbroen til primært undervisnings- og formidlingsformål, samt stenrev 2 
sydvest for Hou Lystbådehavn på forholdsvist lavt vand til primært formidling og 
rekreative formål. 

Der anvendes natursten (marksten fra ca. 30 cm op til ca. 100 cm i diameter), 
sekundært brudsten i samme størrelser. Stenene indsamles fra egnen samt fra 
større samlinger i nærheden af Assens Havn (Fyn). Stenene lægges i en blanding af 
mindre sten i små bunker og større sten spredt. 

Udlægning sker med skib og pram ved brug af kran med grab, således udlægningen 
sker tættest på havbunden. 

Se placering i bilag 2. 

 
Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos 
Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen, 
Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Slots- og Kulturstyrelsen, 
Moesgaard Museum, Odder Kommune samt sendt til orientering til Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, EjendomDanmark og Geodatastyrelsen, 
Transportministeriet og Hou Lystbådehavn. 

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.  
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Søfartsstyrelsen skrev den 26. oktober bl.a. følgende:  

”Generelt vurderes udlægning af stenrev at have indflydelse på sejladssikkerheden, 
da der sker en dybdeforringelse. Det er derfor vigtigt, at stenrevene etableres, så de 
giver mindst mulig gene for de typer af sejlende, der normalt passerer området for 
stenrevene. 

Rev 2: 

Rev 2 ses at være i sejlbart farvand tættere på kysten end Rev 1. Området ligger 
ifølge søkortet på dybder fra inden for 2 og 4 meter-kurven til uden for 8-meter-
kurven. I ansøgningen fremgår at stenbunkerne ikke vil overstige 1,0 meter, hvilket 
kan accepteres af Søfartsstyrelsen. Rev 1 skal afmærkes med minimum to gule 
specialafmærkninger i den østlige side af området til fornyet søopmåling fremgår af 
søkortet. 

Rev 3: 

Rev 3 ligger tæt ved kysten på lavt vand. Stenrevet bør etableres, så mindre fartøjer 
(kajakker, robåde, vandscootere mv.) forsat kan passere uden at ramme de udlagte 
sten. 

I forbindelse med etablering af stenrevene skal der foretages en efterfølgende 
søopmåling med henblik på at søkortet opdateres med de nye dybder. Tilladelse til 
søopmåling mv. koordineres med søopmålingen i Geodatastyrelsen.  

Der kan forekomme undersøiske rørledninger og kabler i de forskellige områder, 
som er beskyttet jf. kabelbekendtgørelsen. Skal der udlægges sten i nærheden af 
ledninger/kabler inden for 200 meter af disse, skal der indhentes accept fra ejere af 
disse anlæg.  

Søfartsstyrelsen har erfaringsmæssigt oplevet ved lignende projekter, at der inden 
etablering af stenrev, er blevet etableret stendepot på havbunden før fordeling til de 
endelige stenrev. Et eventuelt stendepot skal ligeledes vurderes af Søfartsstyrelsen 
med henblik på placering og afmærkning mv. Et stendepot vil ligeledes skulle 
anmeldes til Efterretninger for Søfarende i ca. 6 uger i forvejen, se retningslinjer 
herunder. 

Selve arbejdet med etablering af stenrevene herunder varsling af de mindre dybder 
skal anmeldes ca. 6 uger i forvejen til Efterretninger for Søfarende. Ved anmeldelse 
følges disse retningslinjer:  

Med henvisning til sag nr. 2021100929 indsendes følgende oplysninger til 
Efterretninger for Søfarende - efs@dma.dk og cc sifa@dma.dk: 

 Oplysning om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og forventet tidspunkt 
for afslutning. Samtidig oplyses den forventede mindste dybde i de enkelte 
områder for stenrev. 

 Kortfattet beskrivelse af hvorledes arbejdet udføres 
 Oplysninger om evt. midlertidig og permanent afmærkning 
 Oplysninger om anvendt materiel med angivelse af evt. skibsnavne 
 Kontaktoplysning til involverede fartøjer og til den der leder arbejdet på 

stedet 
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 Umiddelbart efter etablering stenrevene er færdig indsendes meddelelse herom til 
efs@dma.dk. 

Søfartsstyrelsen henviser til bekendtgørelse 1351 af 5. december 2013 om 
sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske 
farvande (vedhæftet). Vedhæftede vurderingsskema for sejladssikkerhed udfyldes i 
forbindelse med de oplysninger, som indsendes til Søfartsstyrelsen”. 

 
Miljøstyrelsen skrev den 16. november 2021 følgende:  

”A&N:  

Selve designet af alle 3 rev virker meget fornuftig og optimerer biodiversiteten. Dog 
kan det overvejes om sten ned til 10 cm ikke er for små, og vil være et ustabilt 
underlag for makroalger. Samtidig med at der vil være stor fare for at stenbunkerne 
vil spredes og ud-flades med strøm og bølge påvirkning, hvis der er for mange af de 
mindre sten.  

 V&F:  

Miljøstyrelsen gør opmærksom på hensynet til eventuelle forekomster af ålegræs i 
projektområdet idet, det befinder sig inden for miljømålet for ålegræs 
dybdeudbredelse jf. vandområdeplanerne. Måldybden for ålegræs dybdegrænse er 
8,5 meter jf. det faglige grundlag for de kommende vandområdeplaner for 2021-
2027 https://dce2.au.dk/pub/SR390.pdf 

 Af ansøgningsmateriale ser det ikke ud til, at der er ålegræs i de planlagte 
stenrevsområder (undervandsfoto), men projektet bør være opmærksom på dette 
forhold jf. vandområdeplanerne https://mst.dk/natur-
vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/”. 

 
Transportministeriet skrev den 22. november 2021 bl.a. følgende:  

”Sund & Bælt Holding A/S har bl.a. oplyst, at stenrev nr. 1 er beliggende direkte i 
korridorerne eller meget tæt på korridorerne for de fem løsninger for en ny 
Kattegatforbindelse (…).  
 
På baggrund heraf indstiller Transportministeriet, at etablering af stenrev nr. 1 ikke 
tillades, førend der er truffet en beslutning om den endelige placering af 
Kattegatforbindelsen. Ministeriet har i øvrigt ingen bemærkninger til placeringen 
af stenrev nr. 2 og 3.”. 

Senere suppleret med: 

”Inden for undersøgelsesområdet anses et tracé, der placeres med ilandføring i 
sommerhusområderne Saksild eller Rude Strand, ikke for særligt sandsynligt. Sund 
& Bælt Holding A/S henviser til den røde markering på vedlagte kort (KDI – ikke 

vedlagt her). Sund & Bælt Holding A/S oplyser videre, at selskabet derfor ikke vil 
gøre indsigelser mod et rev, der placeres forholdsvis tæt på kysten ud for disse 
områder. 
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Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skrev den 8. november 2021 følgende:  

”Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse har ingen bemærkninger vedrørende 
ansøgning om stenrev i området ved Hou Havn”. 

 
Odder Kommune skrev den 15. november 2021 følgende: 

”Kumulative effekter 

Odder Kommune har ikke kendskab til andre projekter omfattet af 
miljøvurderingsloven i områderne for de 3 stenrev. 

Den 16.nov. 2021 meddelte Kystdirektoratet tilladelse til etablering af en 
bølgebryder ud for Hou Lystbådehavn. Kystdirektoratet vurderede samtidig, at der 
ikke skulle udarbejdes en konsekvensvurdering. 

Indvirkning på miljøet 

Odder Kommune vurderer, at etablering af de 3 stenrev vil have en positiv effekt på 
vandmiljøet med øget biodiversitet omkring revene og bedre mulighed for 
etablering af ålegræs. 

Revene vil betyde en unik mulighed for uddannelsesinstitutionerne i området til 
formidling af viden om havmiljøet og problemstillinger knyttet til det maritime 
miljø. 

Aftalen med Århus Universitet er en rigtig god chance til at dokumentere hvordan 
genetablering af stenrev bidrager til at øge biodiversiteten og generelt forbedre 
forholdene i vandmiljøet”. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen skrev den 15. november 2021 bl.a. følgende:  

”Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at der er tale om en begrundet formodning om 
tilstedeværelsen af beskyttede fortidsminder og har på den baggrund afgjort, at der 
skal stilles krav om, at den ansvarlige for anlægsarbejdet eller aktiviteten udfører 
en marinarkæologisk forundersøgelse for bygherres regning. 

Den marinarkæologiske forundersøgelse skal udføres af Marinarkæologi Jylland, 
Moesgaard Museum (MAJ). 

Museet udarbejder budget og en projektbeskrivelse for en marinarkæologisk 
forundersøgelse. Museets budget og projektbeskrivelse skal godkendes af Slots- og 
Kulturstyrelsen forud for projektet. Ligeledes skal museets regnskab godkendes før 
bygherre kan faktureres for udgiften. 

Afgørelsen er truffet efter museumsloven §29 g stk. 4”. 

 
Hou Lystbådehavn skrev den 11. november 2021 bl.a. følgende:  

”Som udgangspunkt kan Hou Lystbådehavn bakke op om udlægning af nye stenrev 
(…) men havnen har store betænkeligheder med hensyn til den havnenære 
placering af rev 3. 

Den ansøgte placering af rev 3 grænser op til/ligger i et område, der er udlagt til 
jolle- og brætsejlads - et beskyttet område med sandbund, hvor de unge trygt kan 
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sejle både ved højvande og ved lavvande, vejrliget naturligvis taget i betragtning. 
Hou Lystbådehavn vurderer, at et stenrev her kan udgøre en risiko for sejlerne og 
materiel i forbindelse med nævnte sejladsaktiviteter. 

Det fremgår af ansøgningsskemaets afsnit E samt bilag til ansøgningen, at formål 
med rev 3 er formidling, rekreative formål, undervisning, turisme samt 
naturgenopretning. Der må således forventes badning, dykning og snorkling m.m. i 
og ved området med de unge sejleres jolle- og brætsejlads. Hou Lystbådehavn 
vurderer, at sådanne aktiviteter ikke er forenelig med de tidligere beskrevne 
sejladsaktiviteter, da en sammenblanding af sejlads og badning m.v. kan udgøre en 
risiko for alle parter. 

(…) havnen vil derfor foreslå, at det sydlige rev (rev 3) placeres mindst 300 m 
sydligere end ansøgt, således at aktiviteterne med sejlads og aktiviteter i 
forbindelse med stenrevet kan foregå uden at genere hinanden”. 

 
Friluftsrådet skrev den 3. november 2021 følgende: 

”Friluftsrådet Aarhus Bugt mener at de planlagt stenrev vil komme mange 
fritidsbrugere til gode herunder elever fra Egmont Højskolen og Hou Martime 
Idrætsefterskole. Desuden kan de være med til at skabe øget interesse og brug af 
området. Vi støtter derfor også projektet”. 

- 

Alle bemærkninger blev sendt i partshøring og Kystdirektoratet modtog bl.a. 
følgende bemærkninger:  
 

”Det meldte afslag til rev 1 vil selvfølgelig blive fulgt, selv om vi stiller os noget 
uforstående over for, hvorfor nogle spredte sten på havbunden kan have så 
afgørende indflydelse på et eventuelt broprojekt. 

Vi anerkender selvfølgelig den marinarkæologiske forundersøgelse. Vi tager derfor 
snarest direkte kontakt til Moesgård Museum for at få den gennemført så snart 
som muligt. 

Vi forstår, at man nødigt ser små sten af hensyn til eventuel transport ved tang. Vi 
vil derfor tilsikre, at størrelsen for eventuelle små sten bliver ændret fra de ca. 10 
cm til ca. 30 cm i diameter. 

Ålegræs er en væsentlig forudsætning for et godt havmiljø. Vi vil derfor, inden 
udlægning af sten og efter at evt. ålegræs er kommet i vækst, gennemføre en 
undervandsundersøgelse af udlægningsområderne for derved ikke at udlægge sten 
på evt. steder med ålegræs. 

Søfartsstyrelsen stiller krav om visse afmærkninger mv. Vi vil selvfølgelig leve op til 
de krav og ønsker som Søfartsstyrelsen måtte have. 

Stenrevsgruppen Hou anerkender Hou Lystbådehavns bekymring vedr. brætsejlere 
og sten i vandet. Stenrevsgruppen vil derfor tilsikre, at der vil være mindst 1,5 m fri 
vanddybde ved normal vandstand over stenene samt sørge for en tydelig og 
godkendt afmærkning af revet ved revets gennemsejling og afslutning. Den 
eksisterende baneafmærkning ved gennemsejlingen vil samtidigt blive flyttet ca. 25 
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m i SE retning i samarbejde med Hou Maritime Idrætsefterskole. Stenrevsgruppen 
har 11 JAN 2022 haft et frugtbart møde med bestyrelsen for Hou Lystbådehavn, 
hvor ovenstående er drøftet i enighed. Hou Lystbådehavn vil derfor hermed 
tilbagekalde sin indsigelse.” 

 
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 projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens 
anvendelsesområde 

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: 
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1) adressaten for afgørelsen, 

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

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

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 
 

 
Thomas Larsen 
Landinspektør, Specialkonsulent l Kystzoneforvaltning 
+45 91 35 74 42 l tla@kyst.dk 
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Kopi: Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen, 
Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Slots- og 
Kulturstyrelsen, Moesgaard Museum, Odder Kommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, EjendomDanmark og Geodatastyrelsen, samt 
Transportministeriet og Hou Lystbådehavn. 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 
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Bilag 1: 
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Bilag 2: 
 

 


