
 

 

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 

 

Foreningen Hunderevet  
Solvænget 7 
3390 Hundested 
 
Sendt på mail til frank.eske.lund67@gmail.com 

Kystdirektoratet 
J.nr. 18/02777-28 
Ref. Anne Villadsgaard 
01-07-2019 
 

Tilladelse til etablering af et formidlingsrev ud for Spodsbjerg Fyr, 
Halsnæs Kommune 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere et formidlingsrev ud for 
Spodsbjerg Fyr, Halsnæs Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor.  

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

 

Lovgrundlag  

Etablering af anlæg på søterritoriet, herunder ændring af færgeleje, kræver tilladel- 
se fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2, i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 
21/01/2019).  

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbe- 
skyttelsesområde 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 revet skal ske i overensstemmelse med 
det ansøgte, hvilket betyder, at revet maksimalt må have en udstrækning 
på 1.800 m2 med op til 2.900 m3 (7.000 tons) natursten. 
 

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller 
ændringer af revet eller anlægsmetoderne. 
 

3. Der skal anvendes sten uden jordfyld eller lignende. 
 

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 myndighe-
der tilsendes en færdigmelding, som dokumenterer at revet er opført i 
overensstemmelse med tilladelsen samt angiver revet position.  

http://www.kyst.dk/
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5. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet inden for 5 år 
fra udstedelsen af denne tilladelse. 
 

6. Tilladelsen til at etablere revet, samt det opførte rev, må ikke uden 
tilladelse fra Kystdirektoratet overdrages til andre.  
 

7. Revet eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers 
regning, såfremt vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes eller 
revet medfører uforudsete skadesvirkninger. 
 
Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og 
Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) skal underrettes umiddelbart efter revets 
permanente fjernelse. 

I forbindelse med en fjernelse af revet skal området bringes i en stand så 
tæt på de forhold, som eksisterede inden revets 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 lov-
givning.  

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, 
som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af revet for et, i 
forbindelse med revets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt ansvar.  

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikker-
hed eller stabilitet. 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på Søfartsstyrelsens høringssvar, herunder 
specifikt vedr. afmærkning, samt bekendtgørelse 1351 af 5. december 2013 om sej-
ladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande. 

 

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 pro-
jektet.  

I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. lagt vægt på, at formålet 
med projektet er at genetablere et stenrev i området, og herunder formidle kend-
skabet til det marine miljø samt skabe oplevelsesmuligheder for lokale og turister. I 
den forbindelse er det vægtet, at der tidligere har været et stenrev i det pågældende 
område, og at det dermed forventes, at havbunden vil være fysisk egnet som under-
lag for revet. 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet har vurderet, at stenrevet vil berige lokaliteten med anderledes 
habitater til smådyr, fisk og planter og dermed være medvirkende til at øge biodi-
versiteten i området. Det vurderes derfor, at revet medfører en positiv påvirkning af 
den økologiske tilstand, og dermed bidrager til vandområdeplanernes målopfyldel-
se. 

 Kystdirektoratet har desuden tillagt det betydning, at anlægsfasen er tidsmæssig 
begrænset, og at eventuelle påvirkninger på dyr, planter og naturtyper, i forbindel-
se med etableringen, må forventes at være minimale og kortvarige. Det er samtidig 
vægtet, at anlægsfasen forventes at medføre minimale forstyrrelser i forhold til 
rekreative aktiviteter i området.  

I en støtteerklæring til projektet skriver Halsnæs Kommune bl.a., at det er en for-
udsætning for kommunens støtteerklæring, at etableringen af Hunderevet ikke har 
negativ effekt på den øvrige kystbeskyttelse.  

I den forbindelse har Kystdirektoratet lagt vægt på, at der i ansøgningen er oplyst, 
at etablering af formidlingsrevet ikke vurderes at være i konflikt med projekt Nord-
kystens Fremtid, samt at den aktuelle kyststrækning ved formidlingsrevet ikke ind-
går i de kyststrækninger, der foreslås sikret ved strandfodring. 

Kystdirektoratet har lagt vægt på, at der eksisterer gode adgangsforhold til området 
i forvejen, da området ud til kysten er offentlig ejede med parklignende arealer 
omkring Spodsbjerg fyr, Fyrgården og Knud Rasmussens Hus. Det er videre vægtet, 
at I har oplyst, at I er i kontakt med Halsnæs Kommune, og at kommunen vil være 
behjælpelig med eventuelle udfordringer, der måtte opstå. 

Til slut har Kystdirektoratet vægtet, at der er bred opbakning til projektet fra for-
eninger og organisationer, samt fra Halsnæs Kommune.  

 

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, som 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 pro-
jektet 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. 153: ”Havet og kysten 
mellem Hundested og Rørvig”, og består af habitatområde 134 (”Havet og kysten 
mellem Hundested og Rørvig”) og fuglebeskyttelsesområde 102 (”Havet mellem 
Korshage og Hundested”).  

Udpegningsgrundlagene for habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet ses øverst 
på næste side. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Den marine del af Natura 2000-området dækker et areal på 3.892 ha, og udgøres 
primært af lavvandede havområder mellem Rørvig-halvøen og Halsnæs-halvøen. 
Overgangsområdet mellem Kattegat og Isefjord har vanddybder på mellem 2 og 6 
meter samt et par sejlrender med 6 til 14 meters dybde. De store lavvandede 
områder er delvis dækket af ålegræs ud til en dybde på omkring 4-5 meter, men 
bestanden er over store områder meget tynd. Til gengæld er der en udbredt 
forekomst af énårige trådalger, der i sensommeren dækker store dele af bunden. 
Bunddyrene er domineret af de nedgravede tallerkenmuslinger og på lidt dybere 
vand hampefrømuslinger. Under isvintre samles store flokke af edderfugle og 
dykænder i området, men det er usandsynligt at fødegrundlaget er til stede i 
området, da forekomsten af blåmuslinger er meget ringe.  

Kystdirektoratet har vurderet, at kun naturtypen større lavvandede bugter og vige 
(1160), samt trækfuglene ederfugl, hvinand og toppet skallesluger kan være rele-
vante for projektområdet.  

En mindre del af det ansøgte rev placeres oven på naturtypen større lavvandede 
bugter og vige (1160). Der vil derfor være en delvis permanent beslaglæggelse af et 
areal på ca. 200 m2. Kystdirektoratet har vurderet, at idet det påvirkede areal udgør 
en meget lille del af det samlede udpeget areal, så vil naturtypen ikke blive påvirket 
væsentligt af projektet. I den forbindelse er det det vægtet, at stenrev også er en 
udpeget naturtype (1170 rev), selv om den ikke er på udpegningsgrundlaget for 
dette Natura 2000 område. Kystdirektoratet har videre tillagt det betydning, at der 
i en bugt eller indskæring af naturtypen 1160, kan forekomme arealer, som matcher 
naturtype 1170 rev. 

I anlægsfasen kan der forekomme en del støj og forstyrrelser, der potentielt kan 
forstyrre trækfugle i nærområdet. Kystdirektoratet vurderer dog, at idet anlægs-
arbejdet vil være kortvarigt og af mindre omfang, så vil det ikke medføre en 
væsentlig negativ påvirkning af arterne.  

Kystdirektoratet vurderer videre, at revet vil medføre forbedrede muligheder for 
fødesøgning for trækfuglene, og det vurderes dermed, at etableringen af revet vil 
have en positiv effekt på disse arters bevaringsstatus.  

Samlet set vurderer Kystdirektoratet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig 
negativ påvirkning af Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag. Kystdi- 
rektoratet vurderer således, at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af naturty- 

http://www.kyst.dk/
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per og levesteder eller at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der har betyde- 
lige negative konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Kystdirektoratet 
vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.  

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af sagens samlede oplysnin- 
ger, samt egen konkrete vurdering.  

 

Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter etablering af et stenrev i farvandet ud for Spodsbjerg Fyr, nord 
for matrikel 92, Hundested By, Torup, Halsnæs Kommune.  

Stenrevet vil blive placeret ved kysten på ca. 1 – 6 meters vanddybde. Revet vil 
udgøres af ca. 2.900 m3 (ca. 7.000 tons) sten indenfor et havbundsareal på ca. 
1.800 m2. Revet består af flere stenformationer, som strækker sig fra kysten i 
nordlig retning og som placeres indenfor de delområder, der er vist på 
nedenstående figur. Positioner for det område, hvor revet placeres indenfor er 
angivet. De inderste ledesten er placeret ca. 35 m fra kysten og den inderste 
stenbunke er placeret ca. 90 m fra kysten, mens hovedparten af revformationerne 
ligger i en afstand på ca. 150 – 260 m fra kysten. Revets yderste punkt ligger ca. 
260 m fra kysten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udformningen af stenformationerne er bl.a. baseret på erfaringerne fra etablering 
af stenrev omkring Als. Formidlingsrevet vil blive opbygget som en række større og 
mindre smårev, hvor imellem den oprindelige havbund er, og hvor vandet kan 
passere imellem smårevene. Dette giver en større eksponeret overflade i forhold til 
et samlet rev, og betyder også større variation i eksponeringen i forhold til strøm og 

http://www.kyst.dk/
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bølger. For at give en god rummelig oplevelse bliver formidlingsrevet lavet som 
forholdsvist stejle stenbunker. Samtidig holdes revene afrundet i form og 
orienteres, således at strømmen kan koncentreres mellem revene og derved hindre 
tilsanding. 

Formidlingsrevet vil blive etableret af granitnatursten på 1 – 3 tons eller mere. 
Stenene forventes leveret fra Norge eller Sverige, enten fra granitbrud eller i form 
af overskudsmaterialer fra igangværende tunnelprojekter og lign.De anvendte 
granitblokke lægges naturligt og lidt ”tilfældigt” ud i 2, 3 eller max. 4 lag, hvis det er 

lidt mindre sten. Som udgangspunkt regnes med, at revet opbygges af sten på 2 
tons og derover, da disse ikke så let flyttes af strøm og bølger. Der etableres også et 
antal mindre revformationer med mindre sten, som kan give plads til andre slags 
dyr og planter, og som giver erfaring mht. hvordan mindre sten flyttes af strøm og 
bølger mv.  

Der etableres endvidere en række af store enkeltsten fra revet til kysten tæt ved 
land, der kan lede dykkere, svømmere og andre interesserede ud til selve revet. 
Ledestenene vil primært blive udlagt som store enkeltsten på ca. 0,5 – 2 m3 (ca. 1 – 
3 tons) med ca. 5 – 15 m’s mellemrum i en svagt bugtet ca. 140 m lang linje fra ca. 

1,5 m’s vanddybde til ca. 3,5 m. Det sikres, at der over alle ledestenene er mindst 
1,0 m til havoverfladen.  

Generelt anlægges revet, hvor forundersøgelserne viser spor efter det oprindelige 
Hunderev, dog således at eksisterende huledannende revformationer ikke 
ødelægges. Hensigten er at opnå en reetablering med den historiske beliggenhed, 
men også at sikre, at havbunden er et godt fundament, så stenene ikke synker for 
dybt ned i havbunden. 

Den maksimale dybdeforringelse vil være i den dybeste del af formidlingsrevet, 
hvor revformationen kan strække sig op til 3,5 m fra havbunden på vanddybder 
over 5,5 meter. Det sikres, at der overalt på vanddybder over 3,5 meter er mindst 2 
meter mellem havoverfladen (ved DNN) og revets højeste sted. På vanddybder 
under 3 meter er der mindst 1 meter mellem havoverfladen (ved DNN) og revets 
højeste sted - dette gælder også for de inderste ledesten. 

Etablering af formidlingsrevet sker efter detailplan, der udarbejdes sammen med 
entreprenøren og i overensstemmelse med den ovenfor skitserede udformning. 
Inden udlægningen af sten sikres det, at området er afmærket i henhold til 
anvisninger fra Søfartsstyrelsen.  

Udlægningen af stenene forventes udført med et graveskib med skovl eller grab, 
som positionerer sig vha. elektronisk gravesystem, som præcist kan håndtere og 
udlægge stenene. På vanddybder under 3 m forventes det dog, at stenene udlægges 
fra en flydepram med en gravemaskine. Foreningen fører tilsyn med arbejdet under 
udlægningen. Der vil før og efter udlægning af stenene blive foretaget en bathyme-
trisk opmåling af havbunden med multibeam ekkolod. Endvidere inspiceres udlæg-
ningen af dykkere. Anlægsarbejdet forventes at tage 5-20 dage.  

Formidlingsrevet er tænkt som et kystnært demonstrationsrev, dels til at vække 
almindelig interesse, dels til umiddelbar glæde for dykkere, undervandsjægere, 
undervisning for Hundested skole, Halsnæs Ungdomsskole, lystfiskere og andre 
interesserede. 

http://www.kyst.dk/
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For yderligere beskrivelse af projektet henvises til den indsendte projektbeskrivel-
se. 

 

Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Sø- 
fartsstyrelsen, Miljøstyrelsen Fiskeristyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Vikingeskibsmuseet, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Halsnæs Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Naturfredningsfor- 
ening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsfor- 
ening, Ejendomsforeningen Danmark og Geodatastyrelsen.  

Nedenfor gengives de væsentligste indkomne bemærkninger.  

 

Miljøstyrelsen skrev den 12. marts 2019 følgende: 

”Miljøstyrelsen har følgende bemærkninger til det ansøgte projekt med henblik på 

Vandmiljø.  

Ansøger mangler at forholde sig til om stenrevsetableringen påvirker den økologi-
ske tilstand og de biologiske kvalitetselementer, jf. vandrammedirektivet og på den 
måde vandområdeplanerens målopfyldelse. Når den vurdering er foretaget forven-
ter vi at få materialet i fornyet høring.” 

 

Vikingeskibsmuseet skrev den 12. marts 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 an-
meldes til Slots- og Kulturstyrelsen og arbejdet standes.” 

 

Søfartsstyrelsen skrev den 3. april 2019 følgende: 

”Nedenstående skitse viser Hunderevet (orange trekant) og den planlagte 
sikkerhedszone (sort streg) sammenholdt med plot sejlads baseret på AIS-data for 
alle skibe i 2018 (mørk farve er mange skibe). 
 
Det fremgår af skitsen, at der er betydelig trafik gennem området – især den NW-
lige del af beskyttelseszonen. En yderligere analyse af data har vist, at der er tale 
om lystfartøjer. 
 
Et sejladsforbud i området vil derfor medføre at lystsejlere som skal passere nord 
om Sjælland til og fra Issefjorden får en lidt længere sejlads. Samtidig betyder 
dette, at et forbud mod sejlads vil være vanskeligt at håndhæve. 
 

http://www.kyst.dk/
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For at øge sikkerheden for brugerne af formidlingsrevet bør området afmærkes og 
udsættes i søkort. 
 
For at kunne afmærke effektivt, vil vi anbefale at sikkerhedszonen bliver ændret 
således, at denne består af rette linjer (røde streger) , og med en bøje i 
knækpunkterne og midt på hver langside, som vist på nedenstående skitse. 
 

 

http://www.kyst.dk/
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Bøjerne skal være gule specialafmærkninger iht. publikationen Afmærkning af 
danske Farvande, som kan læses her: 
https://www.soefartsstyrelsen.dk/Documents/Publikationer/Afm%c3%a6rkning
%20af%20danske%20farvande%209.%20udgave.pdf 
 

 
 
For at anlægget kan blive vist i søkort, skal etableringen meddeles i Efterretninger 
for Søfarende. Der skal derfor senest 3 uger før udlægning, indsendes følgende 
oplysninger til efs@dma.dk med cc til jaa@dma.dk : 

- Oplysning om tidspunkt for etablering 
- Position for anlægget og sikkerhedszonen 
- Position for afmærkningen 
- Hvorvidt der vil blive udlagt flydespærring 
- Oplysning om hvilken periode anlægget fremover vil være udlagt i (fx 1. 

maj til 1. september) 
- Kontaktoplysning til den person, som er ansvarlig for anlæggets drift og 

vedligeholdelse 
Umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet indsendes meddelelse herom til 
efs@dma.dk med cc til jaa@dma.dk med oplysning om nøjagtig position for anlæg 
og afmærkning. 
 
I øvrigt henvises til bekendtgørelse 1351 af 5. december 2013 om sejladssikkerhed 
ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande.” 
 

Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs skrev den 4. april 2019 følgende: 

”Det er rigtigt positivt at der nu tænkes i at fremme plante og dyreliv i havet. Havet 
og havbunden er desværre i århundreder blevet mishandlet og bliver det sørgeligt 
nok fortsat. Der er hårdhændet fiskeri, enorme plastic udledning, næringssalte i 
meget store mængder, som havet ikke kan omsætte. 

Det er generelt særdeles positivt at genskabe eller ny skabe de gode biologiske for-
hold som stenrev giver. Der er efterhånden etableret en del rev, og de har vist stor 
forøgelse i biodiversiteten.  

DN Halsnæs kan anbefale at der etableres et formidlingsrev med alle de forbedrede 
leveforhold det giver for planter og dyr omkring revet. 

Revet øget plante og dyreliv kan også ses som et positivt klimatiltag, der binder 
ekstra kulstof, især hvis det lykkes at fremme opblomstring af ålegræs.  

http://www.kyst.dk/
https://www.soefartsstyrelsen.dk/Documents/Publikationer/Afm%c3%a6rkning%20af%20danske%20farvande%209.%20udgave.pdf
https://www.soefartsstyrelsen.dk/Documents/Publikationer/Afm%c3%a6rkning%20af%20danske%20farvande%209.%20udgave.pdf
mailto:efs@dma.dk
mailto:jaa@dma.dk
mailto:efs@dma.dk
mailto:jaa@dma.dk
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Det er en mangelvare, at ansøgningen ikke indeholder en beskrivelse og analyse af, 
hvordan den konkrete opbygning af revet giver den bedst mulige forøgelse af biodi-
versiteten. Der bør også være en analyse af hvilken placering, der giver de optimale 
levebetingelser, da revet kan placeres mange steder. 

Området ligger indenfor Natura2000 område 153. De meget restriktive forhold der 
gælder for et Natura område skal nøje overholdes. Dog ses revet ikke at være i kon-
flikt med bevaringsstatus. Det bør følges nøje på hvilken måde stenrevet påvirker 
udpegningsgrundlaget.” 

 

Alle bemærkninger er sendt i partshøring hos jer. På baggrund af de modtagne 
høringssvar har I fremsendt følgende bemærkninger:  

”Jeg vedlægger en revideret ansøgning hvor den supplerende vurdering i fht vand-

rammedirektivet som efterlyst af Miljøstyrelsen er lagt ind som afsnit 4.5. Vurde-
ringen er foretaget af marinbiolog Hans Ohrt fra MOE (www.MOE.dk). 

Vi følger søfartsstyrelsens vejledning til afmærkning af området med specialaf-
mærkninger.  

Vedr. svaret fra DN i Hundested vurderer vi at udtalelsen støtter etableringen af 
formidlingsrevet, dog stilles der spørgsmål til placeringen aht. biodiversitet og Na-
tura2000. Mht. placeringen af formidlingsrevet har udgangspunktet dels været at 
placeringen skulle være indenfor det område hvor det oprindelige Hunderevet har 
ligget, dels at adgang og tilgængeligheden fra kysten samt afstand fra Hundested 
Havn skal være så optimal som muligt for at fremme formidlende aktiviteter. Mht. 
biodiversitet er det hensigten at formidlingsrevet skal give indtryk af forholdende 
på såvel de helt lave vanddybder nærmest kysten, som lidt større vanddybder. End-
videre er stenrevet opbygget af en række større og mindre rev for at sikre en mere 
varieret oplevelse. Dette vil efter vores vurdering give en større fysisk variation, og 
dermed også grundlag for en højere biodiversitet i forhold til et samlet stenrev. Ud 
fra samtaler med eksperter og vores indtryk af erfaringerne fra andre stenrev vur-
derer vi at placeringen i sig selv ikke er så væsentlig mht. biodiversiteten, så længe 
revet etableres hvor der er de fysiske forudsætninger for dette, dvs. i eksponerede 
områder og gerne hvor der tidligere har været stenrev. Vi har i ansøgningen vurde-
ret at etableringen af stenrevet ikke er i konflikt med bevaringsmålsætningerne for 
Natura2000 området.” 

 

Den reviderede ansøgning er efterfølgende sendt i fornyet høring hos Miljøstyrel-
sen. 

  

Miljøstyrelsen skrev den 21. maj 2019 følgende: 

”Miljøstyrelsen har gennemgået den reviderede ansøgning om tilladelse, og finder 

det eftersendte materiale dækkende for vores fremsatte ønsker. Miljøstyrelsen har 
derfor ingen yderligere bemærkninger til projektet.” 

 

 

http://www.kyst.dk/
http://www.moe.dk/
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Klagevejledning 

Dette dokument indeholder to afgørelser:  

 afgørelse om at give tilladelse til projektet  

 afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering  

 

Begge afgørelser 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 : 

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. 

 

 

 

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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Med venlig hilsen 

 

 

Anne Villadsgaard 
 91 33 84 25 
avi@kyst.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Trafik-, Bygge- og Bo-
ligstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Vikingeskibsmuseet, Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse, Halsnæs Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Natur-
fredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes 
Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og Geodatastyrelsen. 

 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 
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