
Fra: Jane Brøns-Hansen 
Sendt: 23. april 2019 15:52 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Cc: Hansjørgen Jensen; Sten Moeslund 
Emne: Vedr. Haarumhavn 
Vedhæftede filer: Vedr. Haarumhavn [DOK8791329].MSG; 20190320113623 [DOK8791330].PDF; 

Ansøgning [DOK8724546].PDF 
 
Kategorier: Grøn 
 
Til Kystdirektoratet 
 
Haarum Havn ønsker at bypasse materiale fra deres sejlrende i lighed med, hvad de tidligere har fået 
tilladelse til. 
 
Miljøstyrelsens klapteam finder ikke anledning til at tro, at materialet afviger i forhold til det omgivende 
miljø, og har i øvrigt ikke yderligere bemærkninger i forhold til at tillade materialet bypasset. 
 
Da sagen har ligget i et stykke tid hos Miljøstyrelsen, viderebringer jeg hermed ansøgers håb om, at sagen 
kan prioriteres højt hos jer. Miljøstyrelsen behøver ikke at blive hørt igen i denne sag, da vi allerede har  
Vurderet sagen vedrørende andre forhold end miljøfarlige stoffer. Miljøstyrelsen har ikke nye 
bemærkninger i forhold til høringen i forbindelse med bypass tilladelsen fra 2016. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Jane Brøns-Hansen 
Biolog | Erhverv 
+45 93 58 81 29 | jabro@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 20 00 l mst@mst.dk l www.mst.dk 
 
 
 
 

mailto:jabro@mst.dk
mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk/


Fra: Hansjørgen Jensen <hansjjensen61@gmail.com> 
Sendt: 20. marts 2019 11:40 
Til: Jane Brøns-Hansen 
Emne: Vedr. Haarumhavn 
 
Hej Jane 
Tak for samtalen  her er kortet som aftalt, håber den er fyldestgørende.  Vi vil selvfølgelig gerne 
have en 10 årig tilladelse hvis det er muligt. Derudover må du gerne mærke sagen med haster da 
foråret står for døren og vi gerne vil i gang med oprensning. 
Mvh Hans Jørgen jensen Harboøre Fjordfisker foreninger/ Haarumhavn  
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Ansøgning modtaget: 26-02-2019

Stednavn: Haarum havn
CVR: 32846343
Havn eller ansøger: Harboøre Fjordfiskerforening
Adresse: engvej 50
Telefon:
Email: hansjjensen61@gmail.com
Kommune: Lemvig

Navn: Ole Toft
CVR:
att Person: Hans Jørgen Jensen
Adresse: insektvej 25
Rolle: Bestyrelsesmedlem
Telefon: 22522639
Email: hansjjensen61@gmail.com

Beskrivelse af hvad der ansøges om:

Ansøgning om tilladelse til ved vores årlige oprensning af sejlrenden ind til haarum havn at bypasse op til 5000m3 sand pr år

Placering af det optagede: Bypass

Ansøgning ID:725

Oplysninger om ansøger:

Ansøger havn/organisation

Kontaktperson

Ansøgning:

Afgravningsområde:

Nr. Område Afgr. tykkelse Volumen Område type

1 sejlrende 0,05 4272 Oprensning

500 m


