
 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 1 

 

  
Entreprenør Jacob Post ApS  
Nellikevej 40 
4060 Kirke Såby 
jacobpost@jacobpost.dk 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/00534-28 
Ref. Thomas Larsen 
13-06-2019 
 

Tilladelse til fiberkabel mellem Nyord og Møn - Ulvshalevej, 
Vordingborg Kommune - matr.nr. 7000a Ulvshale, Stege Jorder 
 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at fiberkabel på søterritoriet, på de 
vilkår som fremgår nedenfor.  

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

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering 
(VVM) af projektet.  

 

Lovgrundlag 

Etablering af fiberkabel på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 
16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019). Dette gælder 
også, selvom kablet etableres som styret underboring fra og til land. 

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. Anlægsperioden må ikke ske i fuglenes yngleperiode, hvilket vil sige mellem 
1. april til 15. juli. 

4. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Kystdirektoratet 
(kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen 

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

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

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

8. 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 anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt 
ansvar.  

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 projekt med 
den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn der taler imod 

http://www.kyst.dk/
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projektet, samt at projektet på søterritoriet udføres som styret underboring, 
hvorved der ikke sker et særligt indgribende arbejde i havbunden. 

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 forbedre den digitale 
infrastruktur.  

Kystdirektoratet har på baggrund af høringssvar fra Miljøstyrelsen valgt at indsætte 
vilkår nr. 3.  

Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til at fiberkabel mellem 
Nyord og Møn, matr.nr. 7000a Ulvshale, Stege Jorder.  

 

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 finde sted i Natura 2000-område nr. 168 ”Havet og kysten 
mellem Præstø Fjord og Grønsund”. 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.  

Anlægsperioden fastlægges med vilkår til, at finde sted udenfor fuglenes 
yngleperiode. 

Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering, skyldes bl.a. projektets begrænsede omfang, placering om 
metodevalg med styret underboring. 

 

Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter anlæg af fiberkabel, som underbores fra land, og 
arbejdsperioden vil være ca. 1 uge.  Kablet placeres i trækrør i minimum 4 meter 
under havbund. Langt det meste udstyr bliver oppe på asfaltparkeringspladsen. 
Det drejer sig om lastbiler til boreudstyr, slamsuger og lign. 

http://www.kyst.dk/
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Boreriggen og kranen (i praksis en gravemaskine) samt starthullet skal dog ned på 
græsarealet foran parkeringspladsen, hvor der pt. oplægges både og lign. udstyr. 
Gravearbejdet drejer sig om et starthul på ca. 1 x 2 m. hvor boremudderet løbende 
suges fra. Selve boremudderet suges op med en slamsuger og køres til et godkendt 
modtagersted. Der forventes ca. 1-2 læs med en slamsuger. 
Der skal der således ikke graves i strand eller rørskov, men kun i det græsareal 
som benyttes til både og lign. 

 

 
Sagsgennemgang 

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

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.  

 
Vordingborg Kommune skrev den 2. maj 2019 følgende:  

”Det er Vordingborg Kommunes vurdering, at projektet kan gennemføres uden 
udarbejdelsen af en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter. Du vil i en anden mail modtage mine kollegaers vurdering af VVM 
spørgsmålet”.  
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Miljøstyrelsen skrev i perioden 7. maj til 4. juni 2019 bl.a. følgende:  

”Hos Miljøstyrelsen ser vi en mulig problematik for de ynglende fugle på 
udpegningsgrundlaget for det implicerede Natura 2000-område nr. 168 ”Havet og 
kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund”.  

”Miljøstyrelsen har gennemgået ansøgningsmaterialet, og har følgende 
bemærkninger til det ansøgte projekt. Miljøstyrelsen kan af den reviderede 
basisanalyse for Natura 2000-område nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø 
Fjord og Grønsund se, at der ved kortlægningen af ynglefugles levesteder foretaget i 
2013-14, observeres ”Rørhøg” i tæt nærhed til projektområdet. Fuglenes yngletid 
siges generelt at gå fra 1. april til 15. juli, og der kan derfor forekomme ynglende 
fugle i projektperioden”. 

”Det fremgår derudover af kortmaterialet, at boringens udgang på Møn-siden sker 
lige op ad §3-beskyttet strandeng og overdrev, men der nævnes ikke hvor og hvor 
stort et graveområde samt arbejdsareal der etableres i forbindelse med 
underboringen, ligesom der ikke er oplysninger om, hvor boremudderet fra 
underboringen pumpes hen. Det er på baggrund af ansøgningsmaterialet derfor 
ikke muligt for os at vurdere, hvorvidt der vil være en påvirkning af § 3-arealerne.”  

”Miljøstyrelsens høringssvar går på den samlede aktivitet og dennes eventuelle 
betydning for ynglende fugle i området, som muligvis kan blive forstyrret. Fuglene 
er omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I og de må ikke forsætligt 
forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. MST gør med sit 
høringssvar opmærksom på, at der er ynglende fugle i området frem til 15. juli og 
dermed opfordrer vi til, at der tages de nødvendige hensyn hertil i forbindelse med 
projektets udførelse. Et hensyn kunne bestå i at vente med igangsættelse af 
arbejdet til efter 15. juli. Nedenstående yderligere oplysninger ændrer ikke på 
Miljøstyrelsens svar. 

Ellers kan vi opfodre til at laves en redegørelse for en evt. forstyrrelse af ynglende 
fugle i nærtliggende fuglebeskyttelsesområder”. 

 

Søfartsstyrelsen skrev den 2. maj 2019 følgende:  

”Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for det ansøgte. 
 
I øvrigt henvises til bekendtgørelse 1351 af 5. december 2013 om sejladssikkerhed 
ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande”.  

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skrev den 13. maj 2019 følgende:  

”Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal gøre opmærksom på følgende krav, 
som bør fremgå af tilladelsen: 
 
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. 

http://www.kyst.dk/
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Forsvarets Operationscenter kan telefonisk kontaktes på telefon: 
+45 72850380/+45 72850371. 
 
Foruden ovenstående forhold, skal der gøres opmærksom på, at de udstedte 
tilladelser, samt kontaktoplysninger til det eller de skibe der skal udføre arbejdet, 
skal være tilgængeliggjort for Forsvarets Operationscenter via den myndighed, der 
udsteder tilladelsen. Såfremt der er opdateringer i kontaktoplysningerne, kan disse 
fremsendes direkte til Forsvarets Operationscenter på nedenstående adresser: 
Forsvarets Operationscenter (JOC): 
Telefon: e-mail: 
Vagthavende officer: +45 72850380 fko-ktp-nmocvo@ mil.dk 
Maritime Assistance Service: +45 72850371 mas@sok.dk 
Vagtholdsleder JOC: +45 72850332 
Omstilling: +45 72850000 

 
Vikingeskibsmuseet skrev den 2. maj 2019 følgende:  

”Vikingeskibsmuseet har modtaget ovennævnte høringssag.  
Vikingeskibsmuseet skal i den anledning udtale, at der ikke er bemærkninger til 
det ansøgte.  

Ansøger bør dog være opmærksom på Museumslovens § 29h stk.1, ifølge hvilken 
fund af spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejde straks skal 
anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen og arbejdet standes”.  

- 

Til høringssvarene har I bemærket, at I er indforstået med en anlægsperiode som 
ligger uden for yngleperioden. 

 

Klagevejledning 

Dette dokument indeholder to 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 
miljø eller varetagelse af væsentlige rekreative interesser eller 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af : 

http://www.kyst.dk/
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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 
 

 
Thomas Larsen 
Landinspektør, Specialkonsulent l Kystzoneforvaltning 
+45 91 35 74 42 l tla@kyst.dk 

 

 

 

 

 

Kopi: Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Vikingeskibsmuseet, Vordingborg 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/
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Bilag 1: 
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