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Kystdirektoratet 
J.nr. 19/00225-28 
Ref. Nikolaj Michelsen 
11-06-2019 
 

Tilladelse til etablering af kabeltracéer ved Strandmarken, Klympen, 
matr. 4b, Hasle Jorder, Hasle, Bornholm og Strandvejen, matr. 320a, 
Rønne Markjorder, Rønne, Bornholm 
 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til tilladelse til etablering af kabeltracéer, 
på de vilkår som fremgår nedenfor.  

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

 

Lovgrundlag 

Etablering af optiske fiber kabler på søterritoriet kræver tilladelse fra 
Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 
21/01/2019). 

Kystdirektoratet skal 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. 1062 af 
21/08/2018). 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

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. 

3. 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.  

http://www.kyst.dk/
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4. Tilladelsen bortfalder hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 2 år fra 
udstedelsen af denne tilladelse. 

5. Tilladelsen kan kun benyttes, hvis der forud for etableringen af kabeltracé 
foretages en UXO-survej i den del af projektområdet, som ligger i 
søterritoriet. En plan for UXO-survey skal fremsendes til godkendelse ved 
Værnesfælles Forsvarskommando. 

6. Der stilles vilkår om, at der gennemføres en arkæologisk analyse af 
ansøgers udførte geofysiske undersøgelser, samt egentlige 
marinarkæologiske forundersøgelser. Disse undersøgelser koordineres med 
Vikingeskibsmuseet.  

7. Etableringen af kabeltracé skal ligeledes koordineres med Søfartsstyrelsen. 

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

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

10. 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.   

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 de optiske fiberkabler tilstedeværelse eller etablering, opstået 
civilretligt ansvar.  

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

http://www.kyst.dk/
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Begrundelse for tilladelsen 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte anlæg med 
den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn der taler imod 
anlægget.  

Kystdirektoratet har bl.a. vurderet at der ikke er væsentlige naturhensyn som taler 
imod anlægget. 

I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. blevet lagt vægt på de 
indkomne høringssvar samt at formålet med projektet er, at fremme hurtigere 
telekommunikation mellem Danmark og udlandet. Desuden vil anlægget ikke 
påvirke omgivelserne negativt, da de fiberoptiske kabler hovedsageligt vil være 
placeret på havbunden.  

Kystdirektoratet har på baggrund af indkomne høringssvar og for at sikre 
sikkerheden under etablering af kabeltracéerne valgt at indsætte vilkår nr. 5. Vilkår 
nr. 6 stilles for at sørge for anlægget ikke kommer i kontakt med arkæologiske fund. 
Da et af kablerne krydser trafiksepareringssystemet indsættes vilkår 7 for at sikre 
en problemfri etablering af anlægget.    

Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til at der kan udlægges 
kabeltracéer på den ansøgte placering i søterritoriet.  

 

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering 

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 ikke finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-
områder. 

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af Natura 2000-områder eller bilag IV arten marsvin. 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 arten marsvin. 
Kystdirektoratet vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering for projektet.  

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

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering, skyldes bl.a. at kabeltracéerne er planlagt forholdsvis langt 
væk fra fredede områder.  

 

Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter etablering af en kabeltracé, der starter syd fra Rønne på 
Bornholm til det nordlige Tyskland og en kabeltracé fra Hasle på Bornholm til det 
sydlige Sverige. Kablerne er 25-40 mm i diameter og består af optiske fiberkabler 
omkranset af et beskyttende stålrør.  

http://www.kyst.dk/
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Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos 
Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Vikingeskibsmuseet, Bornholms Kommune samt sendt til orientering til Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og 
Geodatastyrelsen. 

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.  

 

Bornholm Kommune skrev den 20. maj 2019 følgende:  

”Bornholms Regionskommune har ikke som sådan bemærkninger til den ændrede 
kabelføring på søterritoriet. 
I forbindelse med iland føring af de optiske fiberkabler skal dog bemærkes, at det 
er steder der er omfattet af fredninger og/eller fortidsmindebeskyttelseslinje. Det 
betyder, at kommunen efterfølgende skal søges om dispensation i det omfang det 
berører de gældende bestemmelser for arealerne”.  
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skrev den 04. april 2019 følgende:  
Det skal bemærkes, at ansøger er opmærksom på risikoen for rester af 
ammunition eller genstande (Unexploded Ordnance (UXO)) i kabeltraceet, og der 
planlægges at gennemføre en UXO-survay med blandt andet magnetometer. Før 
en UXO-survey kan gennemføres, sendes plan for gennemførelse til godkendelse 
ved Forsvarskommandoen. Efter godkendelse, kan UXO-survey gennemføres. 
Efter endt UXO-survey udfærdiges der en liste over mulige UXO fund, som 
gennemgås med Søværnets Minørtjeneste. Det skal understreges, at der ved en 
eventuel efterfølgende fase af undersøgelsen, hvor der pågår en egentlig 
identificering af konstaterede anomali/anomailer, skal være der være en 
minørholdsleder fra minørtjenesten til stede. Forsvarskommandoen anbefalder 
ligeledes, at minørtjenesten inden for dansk ekslusiv økonomisk zone er til stede 
på det skib, som skal foretage ”grab samples” og/eller det skib, som skal foretage 
”grapnell run”. Dette anbefales, fordi kabeltrace passerer ca. 3,5 km fra en kendt 
klapplads for kemiske kampstoffer og for at tilsikre, at sediment fra havbunden, 
som kan indeholde kemiske kampstoffer, bliver håndteret forsvarligt. Udgifter i 
forbindelse hermed afholdes af ansøger.  
Såfremt der i forbindelse med arbejdet på eller i havbunden, konstateres rester af 
ammunition eller genstande, der kan være farlige (UXO), skal arbejdet straks 
indstilles og der tages kontakt til Forsvarets Operationscenter, jf. BEK 1351 af 29. 
november 2013 § 14 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejde og andre 
aktiviteter mv. i danske farvande”.  

 

Miljøstyrelsen skrev den 21. maj 2019 følgende:  

”Miljøstyrelsen bemærker at det nye kabeltracé er flyttet længere væk fra de 
marine Natura 2000-områder, og har derfor ingen bemærkninger med henblik på 
habitatdirektivet. Det nye kabeltracé er heller ikke beliggende indenfor beskyttet § 

http://www.kyst.dk/
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3-natur eller råstofindvindingsområder og potentielle fællesområder, og har derfor 
ingen yderligere bemærkninger hertil”. 

 

Søfartsstyrelsen skrev den 09. maj 2019 følgende:  

”Søfartsstyrelsen har ingen indvendinger imod den ansøgte ændring, således at 
kablet lægges langs de eksisterende Energinet kabler i Bornholmsgat. 
Da kablet skal krydse trafiksepareringssystemet (se vedlagte kortudsnit), så skal 
der laves nærmere aftaler med Søfartsstyrelsen for denne del af arbejdets sikre 
udførelse. Herunder anvendelse af vejledningsfartøj. 
Landingen på kysten syd for Hasle sker i eksisterende kabelfelt. 
Denne del af arbejdet forudsættes aftalt nærmere med Energinet, jf. 
kabelbeskyttelsesbekendtgørelsens bestemmelser”. 
 

 
 

Vikingeskibsmuseet skrev den4. april 2019. følgende:  

”Vikingeskibsmuseet vurderer, at der, grundet arealets størrelse, er meget stor 
sandsynlighed for tilstedeværelsen af fortidsminder beskyttet af Museumsloven 
inden for det berørte område.  

Området er – især for så vidt angår skibsvrag – arkæologisk velkendt i kraft af 
en lang række større infrastrukturprojekter i de senere år. Farvandet omkring 
Bornholm har, en høj frekvens af skibsvrag, hvilket formentlig skyldes et 
sammenfald af mange forlis grundet sejlruternes beliggenhed og gode 
bevaringsforhold grundet især salinitet. Et areal af den størrelse, som 
nærværende projekt udgør, vil således med over-vejende sandsynlighed komme 
til at berøre ukendte skibsvrag; herunder også potentielt vrag beskyttet af 
Museumsloven.  

Også bopladser fra Ældre Stenalder kan forekomme i området på koter højere 
beliggende end ca.-20 m. Der kendes kun få spredte løsfund fra Østersøen 
omkring Bornholm af stenalderredskaber, men at et intakt stenalderterræn er 
bevaret, kan ses af flere tilfælde af opfiskede træstubbe fra området SW for 

http://www.kyst.dk/
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Bornholm. Det er af forskningsmæssig stor betydning at høste mere viden om 
Rønne Bankes eventuelle rolle som ”landbro” ved koloniseringen af Bornholm.  

Herudover har museet kendskab til fire potentielt kulturhistoriske objekter inden 
for ca. 200 m af den foreslåede rute. Kendskabet til disse objekter stammer alle 
fra datascreening i forbindelse med andre anlægsarbejder i området (Baltic Pipe, 
Nord Stream 1 og Nord Stream 2).  

Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet museets faglige vurdering og indstilling, og 
kan konstatere at der er ”begrundet formodning” om tilstedeværelse af 
kulturhistorisk væsentlige skibsvrag mv. indenfor etableringskorridoren. Sådanne 
fortidsminder er beskyttet i medfør af museumslovens § 29 g, stk. 2; se nedenfor.  

Slots- og Kulturstyrelsen skal derfor anmode Kystdirektoratet om, overfor ansøger, 
at stille vilkår om, at der gennemføres en arkæologisk analyse af ansøgers udførte 
geofysiske undersøgelser, samt evt. egentlige marinarkæologiske forundersøgelser. 
Dette for om muligt at afklarer karakter og udstrækning af de registrerede 
lokaliteter.  

Sådanne arkæologiske analyser og forundersøgelser gennemføres for den 
projektansvarliges regning og i medfør af § 29 g, stk. 4 i museumsloven. Slots- og 
Kulturstyrelsen skal opfordre den projektansvarlige til snarest belejligt at rette 
henvendelse til Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde, (att.: Klara 
Fiedler, telefon +45 22 92 74 93) for nærmere aftale vedr. sagens vilkår.  

Hvis den projektansvarlige har supplerende informationer til belysning af sagen, 
skal disse tilflyde Vikingeskibsmuseet inden der mellem denne og museet laves 
aftale om det arkæologiske arbejde. Den endelige projektbeskrivelse, herunder 
budget, skal godkendes i Slots- og Kulturstyrelsen, inden arbejdet igangsættes”.  

 * 

Alle bemærkninger blev den 27. maj 2019 sendt i partshøring til dig. 

 

Klagevejledning 

Dette dokument indeholder 2 afgørelser:  

• afgørelse om at give tilladelse til projektet  

• afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering  

 

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

For afgørelserne gælder følgende:  

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

• Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har 
en væsentlig individuel interesse i sagen, samt af en berørt 
nationalparkfond eller landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og 

http://www.kyst.dk/
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miljø eller varetagelse af væsentlige rekreative interesser eller 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af : 

1. at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, 
som dokumenterer dens formål, og 

2. at foreningen eller organisationen kan dokumentere, at den 
repræsenterer mindst 100 medlemmer.  
 

• 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. 

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. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nikolaj Michelsen 
AC-fuldmægtig l Kystzoneforvaltning 

+45 91 33 84 26 l nim@kyst.dk 

 

 

Kopi: Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Vikingeskibsmuseet, Bornholm Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, 
Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, 
Ejendomsforeningen Danmark og Geodatastyrelsen.  

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 

http://www.kyst.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nim@kyst.dk

	Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til tilladelse til etablering af kabeltracéer, på de vilkår som fremgår nedenfor.
	Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
	Lovgrundlag
	Etablering af optiske fiber kabler på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).
	Kystdirektoratet skal 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 art...
	9. Tilladelsen til at etablere anlægget og det opførte anlæg må ikke uden tilladelse fra Kystdirektoratet overdrages til andre.
	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 de optiske fiberkabler tilstedeværelse eller etablering, opstå...
	Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet.
	Begrundelse for tilladelsen
	Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte anlæg med den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn der taler imod anlægget.
	Kystdirektoratet har bl.a. vurderet at der ikke er væsentlige naturhensyn som taler imod anlægget.
	I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. blevet lagt vægt på de indkomne høringssvar samt at formålet med projektet er, at fremme hurtigere telekommunikation mellem Danmark og udlandet. Desuden vil anlægget ikke påvirke omgivelserne ...
	Kystdirektoratet har på baggrund af indkomne høringssvar og for at sikre sikkerheden under etablering af kabeltracéerne valgt at indsætte vilkår nr. 5. Vilkår nr. 6 stilles for at sørge for anlægget ikke kommer i kontakt med arkæologiske fund. Da et a...
	Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til at der kan udlægges kabeltracéer på den ansøgte placering i søterritoriet.
	Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering
	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...
	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.
	Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af indkomne høringssvar og egne vurderinger.
	Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering, skyldes bl.a. at kabeltracéerne er planlagt forholdsvis langt væk fra fredede områder.
	Projektbeskrivelse
	Tilladelsen omfatter etablering af en kabeltracé, der starter syd fra Rønne på Bornholm til det nordlige Tyskland og en kabeltracé fra Hasle på Bornholm til det sydlige Sverige. Kablerne er 25-40 mm i diameter og består af optiske fiberkabler omkranse...
	Sagsgennemgang
	Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Vikingeskibsmuseet, Bornholms ...
	Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.
	Bornholm Kommune skrev den 20. maj 2019 følgende:
	Miljøstyrelsen skrev den 21. maj 2019 følgende:
	Søfartsstyrelsen skrev den 09. maj 2019 følgende:
	Vikingeskibsmuseet skrev den4. april 2019. følgende:
	”Vikingeskibsmuseet vurderer, at der, grundet arealets størrelse, er meget stor sandsynlighed for tilstedeværelsen af fortidsminder beskyttet af Museumsloven inden for det berørte område.
	Området er – især for så vidt angår skibsvrag – arkæologisk velkendt i kraft af en lang række større infrastrukturprojekter i de senere år. Farvandet omkring Bornholm har, en høj frekvens af skibsvrag, hvilket formentlig skyldes et sammenfald af mange...
	Også bopladser fra Ældre Stenalder kan forekomme i området på koter højere beliggende end ca.-20 m. Der kendes kun få spredte løsfund fra Østersøen omkring Bornholm af stenalderredskaber, men at et intakt stenalderterræn er bevaret, kan ses af flere t...
	Herudover har museet kendskab til fire potentielt kulturhistoriske objekter inden for ca. 200 m af den foreslåede rute. Kendskabet til disse objekter stammer alle fra datascreening i forbindelse med andre anlægsarbejder i området (Baltic Pipe, Nord St...
	Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet museets faglige vurdering og indstilling, og kan konstatere at der er ”begrundet formodning” om tilstedeværelse af kulturhistorisk væsentlige skibsvrag mv. indenfor etableringskorridoren. Sådanne fortidsminder er...
	Slots- og Kulturstyrelsen skal derfor anmode Kystdirektoratet om, overfor ansøger, at stille vilkår om, at der gennemføres en arkæologisk analyse af ansøgers udførte geofysiske undersøgelser, samt evt. egentlige marinarkæologiske forundersøgelser. Det...
	Sådanne arkæologiske analyser og forundersøgelser gennemføres for den projektansvarliges regning og i medfør af § 29 g, stk. 4 i museumsloven. Slots- og Kulturstyrelsen skal opfordre den projektansvarlige til snarest belejligt at rette henvendelse til...
	Hvis den projektansvarlige har supplerende informationer til belysning af sagen, skal disse tilflyde Vikingeskibsmuseet inden der mellem denne og museet laves aftale om det arkæologiske arbejde. Den endelige projektbeskrivelse, herunder budget, skal g...
	*
	Alle bemærkninger blev den 27. maj 2019 sendt i partshøring til dig.
	Klagevejledning
	Med venlig hilsen
	Nikolaj Michelsen AC-fuldmægtig l Kystzoneforvaltning +45 91 33 84 26 l nim@kyst.dk
	Kopi: Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Vikingeskibsmuseet, Bornholm Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, ...

