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Smidiggørelse i forhold til administration af lystbådehavne efter 
kystbeskyttelseslovens § 16 a. 

 

Ny fortolkning af loven inden for en lystbådehavns dækkende værker  

1) Renovering og vedligeholdelse: 
 
Det fremgår som et vilkår i Kystdirektoratets afgørelser, at ansøger har pligt 
til at vedligeholde det anlæg, der gives tilladelse til. Følgende projekter kan 
på den baggrund i de fleste tilfælde gennemføres uden at der træffes en ny 
afgørelse: 

 
• Renovering, reetablering, forstærkning/forbedring af konstruktioner 

inden for en havns dækkende værker, bl.a. som følge af storm og 
stormflod. Det vil dog afhænge af en konkret vurdering af disse 
arbejder. Hvis der er tale om omfattende, langvarigt arbejde i eller i 
nærheden af et Natura 2000 område, skal aktivitetens påvirkning af 
området vurderes. 

• Stormflodssikring – udskiftning og renovering af bølgeskærm/moler 
m.m. til tidligere standard.  

• Udskiftning af agterfortøjningspæle med anden type materiale. 
• Ramning af spuns uden på eksisterende spuns. I forhold til 

længerevarende arbejder henvises til pkt. 1. 
 

2) Mindre anlæg og ændringer inden for en lystbådehavns dækkende 
værker: 
 
Mindre anlæg inden for en lystbådehavns dækkende værker kan anses for at 
være mindre ændringer af et eksisterende anlæg. 
 
Ved en ansøgning om etablering eller udvidelse af en lystbådehavn 
forholder Kystdirektoratet sig til lystbådehavnens omfang og samlede 
påvirkning på det område, hvor den etableres. Nye anlæg og ændringer 
inden for en lystbådehavns dækkende værker ventes ikke at medføre en 
væsentligt ændret påvirkning på området i forhold til det grundlag 
tilladelsen er givet på, og kan dermed anses for at være mindre ændringer af 
eksisterende anlæg. Følgende projekter kan gennemføres uden at der 
træffes en ny afgørelse: 
 
• Etablering af nye broer, badeplatforme eller flydebroer, såfremt det 

gennemføres inden for havnens dækkende værker. 
• Ændringer af bådpladsernes størrelse og antal. En mindre udvidelse af 

antallet af bådepladser anses i denne forbindelse som værende fritaget 
for krav om tilladelse, såfremt det ikke medfører et behov for en 
ændring i havnens dækkende værker. Dette samme gælder  ramning af 
nye pæle og flytning af Y-bomme. 

 
Med den ændrede fortolkning vil der desuden være rum for udførelsen af 
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andre typer af mindre anlæg, som ikke direkte fremgår af ovenstående, efter 
en konkret vurdering fra Kystdirektoratet.  

Afgrænsning af ny administrativ praksis som følge af den ændrede 
fortolkning 

Det er vigtigt at opstille klare rammer for grænserne for den nye fortolkning af 
loven. Havnens dækkende værker fremstår i den forbindelse som en naturlig 
afgrænsning, idet anlæg uden for de dækkende værker ikke anses for at være 
omfattet af lystbådehavnen. En flytning eller udvidelse af en lystbådehavns 
dækkende værker vil ligeledes kræve en tilladelse fra Kystdirektoratet, da dette 
sidestilles med et nyt anlæg, der kan medføre en væsentlig ændret påvirkning på 
det pågældende område. 

I forbindelse med den nye fortolkning af loven skal Kystdirektoratet 
understrege, at lystbådehavnene fortsat skal være opmærksomme på 
museumsloven i forbindelse med anlægsarbejder med henblik på varetagelse af 
kulturarvshensyn.  

Den ændrede fortolkning af kystbeskyttelseslovens § 16a vil kun gælde for 
mindre projekter som skitseret ovenfor, der på forhånd kan udelukkes at 
påvirke natura 2000-områder og beskyttede dyrearter. Der vil senere blive 
udarbejdet en vejledende liste over omfattede projekter til havnene i 
Kystdirektoratets administrationsgrundlag. 

Dette betyder, at det stadig vil være et krav, at alle lystbådehavne i eller i 
umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder altid skal sende en redegørelse for 
deres projekter til Kystdirektoratet således, at der kan foretages en screening af, 
om projektet vil kunne have en effekt på det pågældende natura 2000-område 
eller på beskyttede dyrearter. Vejledning til havne der ligger i eller i umiddelbar 
nærhed af Natura 2000-områder, vil ligeledes senere fremgå af 
Kystdirektoratets administrationsgrundlag.   

Projekter omfattet af den nye fortolkning vil i udgangspunktet være af så 
beskeden karakter, at de ikke vil kunne udgøre en negativ påvirkning på et 
Natura2000 område eller beskyttede dyrearter. Af hensyn til 
forsigtighedsprincippet skal sager i eller nær Natura2000 områder dog fortsat 
indsendes til Kystdirektoratet, for at sikre, at sagerne er så små, at de ikke vil 
kræve tilladelse. Kystdirektoratet vil besvare sådanne henvendelser inden for 4 
uger og oplyse, hvis der skal indsendes en egentlig ansøgning. 

Endelig skal Kystdirektoratet understrege, at selvom en ændret fortolkning af 
loven betyder, at der i visse tilfælde ikke længere kræves en tilladelse fra 
Kystdirektoratet, vil der fortsat kunne være behov for at opnå tilladelse hos 
øvrige myndigheder.  
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