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Thyborøn Havn  
Havnekontoret 
7680 Thyborøn 
Pr. mail 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 21/07452-15 
Ref. Thomas Larsen 
06-10-2021 
 

Tilladelse til ny kølevandsrende til FMC (Cheminova), Thyborøn 
 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ny kølevandsrende med tilhørende 
anlæg til brug for FMC i Thyborøn. 

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, 
kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. 

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Rambøll. 

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 

Etablering af kølevandsrende med anlæg og gravning på søterritoriet kræver 
tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 1, 2 og 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). 

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. 973 af 25/06/2020 med senere ændringer).    

Det ansøgte projekt er omfattet af lovbekendtgørelsens bilag 2, nr. 10, pkt. k. 

http://www.kyst.dk/
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Tilladelsen gives på følgende vilkår 

Fælles vilkår efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og 
miljøvurderingsloven: 

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

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:  

• anlægget ikke længere anvendes som ansøgt. 

• anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks 
genetableres, eller 

• 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.   

 

http://www.kyst.dk/
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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. 

Havplan: 
Det ansøgte projekt er beliggende i ”Generel anvendelseszone (G402 og G404)”, 
”Udviklingszone til vedvarende energi (EV28)” og ”Zone til sejladskorridorer (S) - 
S24”. 

På baggrund af høring af berørte, vurderes det ansøgte ikke at være uforeneligt med 
Danmarks havplan (pt. i høring). 

 
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, samt at projektet er med til at understøtte eksisterende virksomhed og 
placeres på en hensigtsmæssig måde i forhold til eksisterende anlæg, havn og 
sejlrender. 

I forvejen er der etableret kølevandsindtag, og det tilladte er på baggrund af en 
længere proces, herunder alternativer, vurderet bedst egnet på det ansøgte og nu 
tilladte sted. 

Det vurderes ikke, at dæmningen visuelt forringer kystlandskabet på stedet. I 
forvejen er der et større fabrikskompleks og vindmøller og derfor vil påvirkningen 
ikke vurderes væsentlig negativ. 

Der er også lagt vægt på, at projektet ikke medfører ændringer i sedimenttransport, 
og derfor ændringer af kystlinjen. 

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.   

Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til den ansøgte 
kølevandsrende.  

 
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 

http://www.kyst.dk/
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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 uden for, men i nærheden af Natura 2000-område nr. 
28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”. 

Rådgiver har i forbindelse med ansøgningen taget udgangspunkt i det tidligere 
projekt, hvor kølevandsrenden var beskrevet i VVM-redegørelsen for 
havneudvidelsen, hvoraf det konkluderes, at det ikke medfører påvirkninger. Ved 
arbejder, som medfører undervandsstøj, så anvendes sælskræmmere, fremgår det 
af ansøgningen.  

Rådgiver har desuden udarbejdet et opdateret notat for det konkrete ansøgte til 
brug for Kystdirektoratets vurdering. 

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af Natura 2000-områder 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. 

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. projektet placering, funktion og anlægsomfang.  

 
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 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.   

Kystdirektoratet har i forbindelse med denne afgørelse lagt vægt på, at 
kølevandskanalen etableres som almindeligt entreprenørarbejde, uden risiko for 
forurening eller andre forstyrrelser. Sedimentet der opgraves kan desuden 
genavendes til dæmningen, samt ved tilførsel af almindelige egnede sten. Sediment 
som følge af anlægsfasen vil kunne spredes, vil det vil være lokalt og være uden 

http://www.kyst.dk/
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betydning. Området vurderes ikke påvirket på kysten eller væsentligt visuelt 
forringet. Kølevandskanalen påvirker ikke omkringliggende natur- og miljø. 

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. 

 

Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter anlæg af ny kølevandsrende til FMC fabrikken på Rønland.  

Den nye rende strækker sig fra området ved den fjerde vindmølle og ind over et 
lavvandsområde mod Rønland og herfra parallelt med Rønland ned til nuværende 
indtag for kølevand. Renden forventes opgravet tørt og opgravet materiale 
indbygges som køredæmninger parallelt med renden til fremtidig tør oprensning af 
kølevandskanal. Ved eksisterende dæmninger samt fra mølledæmning og ud til 
større vanddybde føres kølevand igennem Ø1400 PE rør. Rør og kølevandsrende 
har bund i kote -3,0. 

Ud over kølevandsrende etableres også en rørledning under dæmning til sikring af 
vandudskiftning af lagunen ud over den naturlige vandudskiftning ved højvande, 
når dæmningerne oversvømmes, da eksisterende åbning under bro på 
mølledæmning nedlægges. 

Skråninger på dæmninger samt rørføring uden for dæmninger sikres med sten. 

Alle arbejder udføres tørt med gravemaskiner til gravearbejder og dumpere til 
transport. PE rør svejses på land udlægges i fuld længde kran eller gravemaskiner. 

Anlægget etableres ud for matr. nr. 1a Den nordlige Del, Harboøre. 

http://www.kyst.dk/
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Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos 
Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, 
Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Moesgaard, Lemvig 
Kommune, Energistyrelsen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 
Erhvervsministeriet, Kystdirektoratet (anlægsafdelingen) og Thyborøn Havn samt 
sendt til orientering til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk 
Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, EjendomDanmark og 
Geodatastyrelsen. 

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.  

 
Miljøstyrelsen skrev den 11. august 2021 følgende:  

”Miljøstyrelsen har gennemgået materialet og har ingen bemærkninger”. 

 
Erhvervsministeriet skrev den 7. juli 2021 følgende:  

”Erhvervsministeriet har ingen bemærkninger til det fremsendte. 

Ansøgningen har været forelagt Søfartsstyrelsen, der anmoder om, at følgende 
fremgår af en eventuel tilladelse: 

Arbejderne skal følge BEK nr. 1351 af 29/11/2013 om sejladssikkerhed ved 
entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande. 

Vurderingsskema for vurdering af sejladssikkerheden kan anvendes i relevant 
omfang.  

Der gøres opmærksom på, at der eksistere strømkabler i området, som er afmærket 
i søkortene. Disse er beskyttet af en beskyttelseszone på 200 m hver side af tracé, jf. 
kabelbekendtgørelsen. Der må ikke foretages undersøiske arbejder eller aktiviteter 
inden for søkablers eller rørledningers beskyttelseszoner uden forudgående aftale 
med søkabel- eller rørledningsejeren.  

Arbejderne indmeldes til Efterretninger for Søfarende senest 3 uger før 
påbegyndelse. Arbejdets art, varighed og positioner oplyses.” 

Der bør i den forbindelse oplyses om, at bekendtgørelse og vurderingsskema kan 
findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside: 
https://www.soefartsstyrelsen.dk/sikkerhed-til-
soes/sejladssikkerhed/entreprenoeropgaver-til-soes”. 

 
Kystdirektoratet (anlægsafdelingen) skrev den 17. juni 2021 følgende: 

”Kystdirektoratets, Drift og anlægsafdeling har gennemgået materialet. Det nye 
kølvandsindtag til FMC vil ikke komme til at påvirke vores aktiviteter i området, 
indtaget er tilpas langt væk fra  

Sælhundeholmløbet til at det ikke vil komme i konflikt med Kystdirektoratets, Drift 
og anlægsafdelingens oprensning.”. 

 
 

http://www.kyst.dk/
https://www.soefartsstyrelsen.dk/sikkerhed-til-soes/sejladssikkerhed/entreprenoeropgaver-til-soes
https://www.soefartsstyrelsen.dk/sikkerhed-til-soes/sejladssikkerhed/entreprenoeropgaver-til-soes
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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, 

http://www.kyst.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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 

 

http://www.kyst.dk/
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Kopi: Rambøll, Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Moesgaard Museum, Lemvig Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, 
Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, 
EjendomDanmark og Geodatastyrelsen, samt Thyborøn Havn. 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 

 

http://www.kyst.dk/
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Bilag 1 – VVM screeningsskema 

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 10, pkt. k., 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    Det samlede projekt omfatter kølevandsrende med 
rør i kote -3,0 med tilhørende dæmningsanlæg. 
 
Kølevandsrenden vil medføre en uddybning af ca. 
30.000 m3 sediment, der udlægges som 
dæmninger parallelt med kølevandsrenden. 
 
Skråninger på dæmninger samt rørføring uden for 
dæmninger sikres med sten. Yderligere anvendes PE 
rør til underføring af dæmninger og til brug ved 
større vanddybder. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at 
anlægsarbejdet ikke vil have nogen skadelige 
indvirkning på miljøet. Ved denne vurdering har vi 
lagt afgørende vægt på at arbejdet kan 
gennemføres som almindeligt anlægsarbejde. 
 
Der kan ske en sedimentspredning i forbindelse 
med gravning og anlægsetablering, men den 
vurderes at være kortvarig og uden særlige 
betydning for kysten. Sedimentet vil mod nord 
aflejre sig og mod syd vil det hurtigt indgå i den i 
fjorden indstrømmende sedimenttransportretning. 

Kumulation med andre 
projekter 

  Thyborøn Havn er under udvidelsen, og sker på 
baggrund af en VVM, hvori kølevandsrenden 
oprindeligt var medtaget. Som følge af flytning af 
kølevandskanalen, så er der lavet en opdatering af 
vurderingen i forhold til havnen, og der er ikke 
nogen betydning i forhold til kumulation. Der 
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foregår andre projekter i dette meget aktive 
erhvervshavneområde, men det er langt fra ansøgte 
områder, og derfor uden betydning. 

 Anvendelse af 
naturressourcer 

  Der benyttes således almindelige materialer til 
havnekonstruktionsanlæg (sten), og opgravet 
sediment genudlægges og indbygges som 
dæmning. Der benyttes ikke knappe ressourcer. 

Affaldsproduktion    Projektet medfører ikke affaldsproduktion 
 

Forurening og gener 
 

  Anlægsarbejdet vil ikke medfører forurening. 

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

  Anlægsarbejdet er almindeligt anlægsarbejde og det 
vurderes ikke, at dette kan medføre støre risiko for 
større ulykker eller katastrofer. Der er ikke beboelse 
i området. 

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

   

- nuværende 
arealanvendelse 

  Området er beliggende mellem industri, vindmøller, 
sejlrende og erhvervshavn. 

-naturressourcernes 
relative rigdom, kvalitet og 
regenereringskapacitet i 
området 
 

  Området vurderes ikke påvirket ar hverken 
kølevandsrende eller dæmningsanlæg. 

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

   

a) vådområder 

   

  Ikke relevant 

b) kystområder  

 

  Området er lavvandet men det vurderes ikke at 
blive særligt påvirket af anlægsaktiviteten. 

c) bjerg- og skovområder  

 

  Ikke relevant 

d) reservater og 
naturparker  

 

  Ikke relevant – (Ca. 700 meter syd for dæmningen 
og ca. 900 meter vest for ligger 
bekendtgørelsesfredningen Harboøre Tange, som 
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vedrører fredning af vildtreservatet på Harboøre 
Tange m.v.) 

e) områder, der er 
registreret eller fredet ved 
national lovgivning; særligt 
beskyttede områder 
udpeget af medlemsstater i 
henhold til direktiv 
79/409/EØF og 92/43/ 
EØF  

 

  
Rådgiver oplyser, at placeringen af 
kølevandsledningen ligger uden for §3 beskyttet 
natur, Natura 2000-områder og Ramsar områder. 
Nærmeste beskyttede natur er en strandeng ca. 250 
meter syd for den nye dæmning. Nærmeste Natura 
2000-område er fuglebeskyttelsesområdet Harboøre 
Tange, Plet Enge og Gjeller Sø, som ligger ca. 1 km 
øst for dæmningen. Nærmeste Ramsar område 
Nissum Bredning med Harboør – og Agger Tange 
ligger ca. 1 km øst for dæmningen. Ca. 700 meter 
syd for og ca. 900 meter vest for ligger natur- og 
vildtreservatet Harboøre Tange m.v. 

Der er registreret og observeret følgende rødlistede 
arter inden for ca. 1.000 meter: 

• Brud, fjordterne og rørspurv, der er rødlistet 
som næsten truet. 

• Havterne, sangsvane, stor præstekrave, 
storspove og vandrefalk, der er rødlistet som 
sårbar. 

• Stenvender, der er rødlistet som kritisk 
truet. 

Den fredede art lille vandsalamander er observeret i 
2016 inde på fabriksgrunden, ca. 400 meter fra 
projektområdet. Arten er almindelig i Danmark og 
findes oftest i vandhuller med god vandkvalitet. 
Området for observationen ligger forholdsvist langt 
fra ferske vandhuller, og arten er ikke knyttet til 
kysten.  

Desuden er der på søterritoriet registreret den 
fredede art spættet sæl, som er en bilag II- og bilag 
V-art. Spættet sæl er den mest almindeligt 
forekommende sælart i Danmark.  

Det er Kystdirektoratets vurdering, at 
udpegningsgrundet for området ikke vil blive 
væsentlig påvirket af projektet, grundet projektets 
placering i området anvendt til industri, vindmøller, 
havn og sejlrende, samt projektets relativt beskedne 
størrelse, samt at der i drift ikke sker nogen ny 
omskiftelig aktivitet i området, når renden først er 
etableret. 

f) områder, hvor de i 
fællesskabslovgivningen 

  Projektet vurderes ikke at have væsentlig 
indvirkning på miljøkvaliteten i området i forhold til 
eksisterende forhold. Dette vurderes bl.a. på 
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fastsatte 
miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet  

 

baggrund af, at det ansøgte projekt ikke medfører 
væsentlig forøget anvendelse. 

g) tætbefolkede områder  

 

  Området er beliggende langt fra beboelse. 

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

  Rådgiver oplyser, at der findes ingen registrerede 
fortidsminder eller kulturhistoriske interesser inden 
for projektområdet. Nærmeste kulturhistoriske 
interesse er et fortidsminde, der er fundet ca. 500 
meter syd for. 
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