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Tilladelse til Havhingsten - fiberkabel fra den jyske vestkyst til 
England. 
 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til nedlægning af oversøisk fiberkabel i 
dansk farvand, på de vilkår som fremgår nedenfor. Der nedlægges også et tomrør 
(kabelstump), på den del af strækningen. 

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Rambøll v. Mikkel Randløv. 

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

I denne tilladelse betegnes kabel og kabelstumpsrøret som anlægget. 

 

Lovgrundlag 

Etablering af søkabel 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. Til sikkerhed for opfyldelsen af ovenstående vilkår skal ejeren for egen 
regning udfærdige og på den ejendom som anlægget etableres ud for lade 
tinglyse en deklaration, med Kystdirektoratet som påtaleberettiget.  

http://www.kyst.dk/
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Deklarationen skal orientere om, at den til enhver tid værende ejer af 
anlægget er forpligtet til at overholde de i tilladelsen anførte vilkår.  

Deklarationen kan tinglyses med respekt for eksisterende pantehæftelser og 
servitutter, byrder m.v.  

I anmeldelsen til den elektroniske tinglysning skal Kystdirektoratets e-mail-
adresse: kdi@kyst.dk, anføres, idet Kystdirektoratet skal have adgang til 
den originale tinglyste deklaration. For at tinglysningen er gyldig, skal 
Kystdirektoratet påføres som underskrivende myndighed på dokumentet og 
deklarationsteksten skal henvise til tilladelsens dokument nr. Servitutten 
skal være tinglyst senest 1 år fra anlægsarbejdet afslutning. 

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 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 3 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. 

http://www.kyst.dk/
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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. 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på bekendtgørelse 1351 af 29. november 
2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i 
danske farvande. 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at når kablet ikke længere skal 
anvendes, så skal det fjernes igen. 

 

Begrundelse for tilladelsen 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med 
den begrundelse, at kablet placeres med en linjeføring, som tager mest mulig 
hensyn til omkringliggende interesser og ikke udgør en risiko mod skibstrafikken 
og andre aktører på søterritoriet. 

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 etablere et 
internationalt kabel i søbunden på dansk område under hensyntagen til mindst 
mulig påvirkning af andres dokumenterede aktuelle brug af området. 
Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til at Havhingst-kablet 
udlægges på søterritoriet og i dansk farvand. 

 

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 på søterritoriet. Mod land føres kabel og kabelstump gennem Natura 
2000 område nr. 69 ”Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen” og nr. 83 ”Blåbjerg 

http://www.kyst.dk/
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Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter”, som styret underboring til 
brøndplaceringer mere end 400 meter fra kysten. 

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af Natura 2000-område 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.  

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

Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering, skyldes bl.a. at arbejdet nærmest Natura-2000 område 
gennemføres som underboring, samt at arbejdet med nedlægning af kablet på 
søterritoriet alene vurderes at have en minimal påvirkning fuldstændigt afgrænset 
som den del af havbunden, hvor kablet nedlægges.   

 

Projektbeskrivelse  

Kablet placeres i en nedspulet/nedpløjet dybde på op til 2 meter under havbunden. 
Kablet som føres ud af EEZ (Den eksklusive økonomiske zone) er på ca. 312 km i 
alt. Ved landføringspunkterne underbores kablet. Kabelstumpen (tomrøret), som 
nedlægges til brug for fremtidig udvidelse, er op ca. 25 km. 

Det sydlige kabel etableres ud for matr.nr. 9e Houstrup By, Henne og det nordlige 
(som er tomrøret) etableres ud for 156eh Bjerregård, Lønne. 

Bilag 1 viser placering på kort. 
 

Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos 
Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Moesgaard Museum, Varde Kommune samt sendt til orientering til Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og 
Geodatastyrelsen, samt Danmarks Fiskeriforening, Energistyrelsen og 
Naturstyrelsen Blåvandshuk (nabo). 

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.  

 

Varde Kommune skrev den 7. maj 2019 følgende:  

”Varde Kommune har ikke yderligere bemærkninger til det ansøgte.”.  

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Miljøstyrelsen skrev den 4. juni 2019 følgende:  

”Miljøstyrelen har gennemgået ansøgningsmaterialet og har følgende 
bemærkninger til det ansøgte projekt:  

§ 3 - beskyttelse:  

MST har ingen bemærkninger til projektet med henblik på § 3 – beskyttelse. 

Vandmiljø & Friluftsliv: 

Med udgangspunkt i havstrategidirektivet har MST følgende bemærkninger: 

• Det anbefales, at undervandsstøj kort diskuteres i afsnit 6.16 sammen med 
de andre eksisterende relevante deskriptorer. Undervandsstøj er nævnt i 
andre relevante afsnit i rapporten, men det anbefales at undervandsstøj 
også beskrives i sektion 6.16, specielt med henblik på en potentiel opdeling 
af impuls støj og kontinuerlig støj. Dette kun hvis screeningsrapporten skal 
opdateres alligevel, denne bemærkning alene retfærdiggør ikke en 
opdatering af rapporten. 

• Umiddelbart er de væsentlige marine potentielle påvirkninger i forhold til 
havstrategidirektivet inkluderet i screeningsrapporten. Det vurderes, at 
yderligere oplysninger der tilvejebringes i forbindelse med for eksempel en 
egentlig VVM redegørelse, ikke vil ændre konklusionerne væsentligt.  

Når der gives en etableringstilladelse, anbefales det at følgende inkluderes: 

• Med henblik på vandmiljøet bemærkes det, at der efter endt anlæg skal 
udstrækningen af fysisk tab og fysisk forstyrrelse af havbundens 
overordnede habitattyper vurderes, dokumenteres og indrapporteres til 
Miljøstyrelsen. Indrapporteringen af udstrækningen af fysisk tab og fysisk 
forstyrrelse af havbundens overordnede habitattyper (som defineret i 
Danmarks havstrategi hvis muligt), skal ske én gang, umiddelbart efter 
endt anlæg. 

I forhold til vandrammedirektivet vurderes projektet ikke at være til hinder for at 
miljømålet opnås.  

Erhverv & Råstof:  

Det konkluderes i projektbeskrivelsens miljøkonsekvensvurdering (EIA screening) 
s. 105, at der ikke er udlagte råstofindvindingsområder, der vil være i konflikt med 
linjeføringen, men at linjeføringen går igennem potentielle fællesområder, der på 
sigt kan ønskes udlagt som råstofindvindingsområder. Miljøstyrelsen er enig heri, 
men gør samtidig opmærksom på, at der i det område kablet foreslås placeres – og 
uden for det potentielle fællesområde – er kortlagt råstofforekomster, som det på et 
senere tidspunkt kan være relevant at indvinde. Kortlagte råstofforekomster 
fremgår af den marine råstofdatabase, som GEUS er ansvarlig for. 

Miljøstyrelsen vurderer, at kablet ikke kan placeres uden at krydse kortlagte 
råstofressourcer, men anbefaler, at kablet planlægges, så det – så vidt muligt – går 
uden om særlig kortlagte ressourcer af kvaliteten ”grus 2”. Den foreslåede 
linjeføring krydser ”grus 2”-ressourcerne 578-016 og 578-017. Miljøstyrelsen 
anbefaler, at kablet føres enten nord eller syd om disse ressourcer. Se vedlagte 

http://www.kyst.dk/
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screendump, hvor Havhingsten-kablet krydser de førnævnte ”grus 2”-
råstofressourcer. 

 

En række planlagte kabel-/rørledningsprojekter, med ilandføring nær 
Havhingsten-kablets planlagte ilandføring, er beskrevet i 
miljøkonsekvensvurderings tabel 7-1, s. 122. Desuden findes i samme område 
ilandføring af olie-/gasrørledninger. Hvert kabel/rørledning har en 
sikkerhedszone, der tilsammen udgør et ikke ubetydeligt areal på havet. 
Miljøstyrelsen foreslår derfor, at nye kabler/rør så vidt muligt etableres i 
forbindelse med eksisterende, så sikkerhedszonernes udbredelse minimeres mest 
muligt. 

Natura 2000-beskyttelse og bilag IV-arter:  

Miljøstyrelsen finder redegørelsen for påvirkninger på beskyttede Natura 2000-
områder og bilag IV-arter tilfredsstillende, og har ingen bemærkninger til de 
vurderinger, som er udarbejdet i rapporten, for så vidt angår habitatdirektivet.”.  

 

Søfartsstyrelsen skrev den 8. maj 2019 følgende:  

”Projektet med søkablet HAVHINGSTEN i danske del af Nordsøen giver ikke 
Søfartsstyrelsen anledning til sejladssikkerhedsmæssige indsigelser. 

I projektbeskrivelsen er der bl.a. taget højde for bestemmelserne i BEK nr. 1351 af 
29-11-2015 og det tilhørende vurderingsskema er anvendt. 

Der er også beskrevet og analyseret på skibstrafikken og de ruter, som krydses af 
kablet. Ligeledes er det nævnt, at der skal laves aftaler om krydsning af andre 
kabler mv. I tabel 3 og tabel 3-2 er listet mulige tilladelser, der skal indhentes. 

Søfartsstyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at tabellerne syntes at mangle 
oplysninger om området lags kysten, hvor sejlads mv. er forbudt, jf. §5 i BEK nr. 
135 af 04-03-2005. 

I figur 5-6 er dette område vist som værende ”militært område”, hvilket ikke er 
korrekt”.  

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skrev den 7. juni 2019 følgende:  

”Efter høring af relevante myndigheder under Forsvarsministeriet kan 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oplyse, at der er følgende bemærkninger: 

http://www.kyst.dk/
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I det fremsendte materiale fremgår det, at ASN har udarbejdet et ”UXO awareness 
document”. Søværnets Minørtjeneste ønsker at se og godkende dette dokument, før 
projektet kan godkendes fra Forsvarskommandoen. 

Derudover skal der gøres opmærksom på, at 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. 

Forsvarets Operationscenter kan telefonisk kontaktes på: +45 72 85 03 80/+45 72 
85 03 71. 

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): 

Vagthavende officer: +45 72 85 03 80 FKO-KTP-NMOCVO@mil.dk 

Maritime Assistance Service: +45 72850371 mas@sok.dk 

Vagtholdsleder JOC: +45 72 85 03 32  

Omstilling: +45 72 85 00 00 

Eventuelle henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Inge Haugaard 
Nielsen på mail: fes-nps24@mil.dk eller via telefon 72 81 32 89.”.  

 

Naturstyrelsen Blåvandshuk skrev den 7. maj 2019 bl.a. følgende:  

”NST-Blåvandshuk er grundejer de to steder, hvor kablet agtes ført i land, og 
enheden er allerede godt i gang med at undersøge og aftale nærmere om kablernes 
placering i undergrunden inde på land på Naturstyrelsens arealer. Det er enhedens 
forventning, at der i løbet af et par måneder vil kunne foreligge en 
grundejertilladelse til det ansøgte anlægsarbejde på NST-arealer, hvis alle øvrige 
myndighedsgodkendelser er på plads 

Naturstyrelsen Blåvandshuk har ingen indvendinger mod det ansøgte 
anlægsprojekt udenfor kysten. Dette gælder både ud for Houstrup Strand og ud 
for Gammelgab Strand”.  

 

Energistyrelsen skrev den 6. juni 2019 følgende:  

”Hermed følger Energistyrelsens bemærkninger til nedenstående høring: 

• Datakablet planlægges etableret således at det krydser en række 
rørledninger. På den baggrund anbefaler Energistyrelsen at bygherren 
kontakter rørledningsejerne for at indgå krydsningsaftaler, som sikrer at 
rørledningernes integritet ikke kompromitteres. 

http://www.kyst.dk/
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• Datakablet krydser eneretstilladelser til efterforskning og indvinding af olie 
og gas. På den baggrund anbefaler Energistyrelsen at bygherren kontakter 
rettighedshaverne af tilladelserne, for at orientere om forestående arbejde, 
og sikrer at aktiviteter i tilladelserne ikke forstyrres af 
konstruktionsarbejdet i forbindelse med etablering af datakablet. Den 
vedhæftede shp fil indeholder koordinaterne for eneretstilladelserne som 
også fremgår af Energistyrelsens hjemmeside på 
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/licencemaputm31-
20190406.pdf. 

• Området vest for 6 grader 15 minutter sendes jævnligt i udbud, hvilket kan 
resultere i flere eneretstilladelser. Den seneste udbudsrunde indkom en 
række ansøgninger, som nu er under behandling, og vil medføre en række 
tilladelser. Når tilladelserne er meddelt anbefaler Energistyrelsen at 
bygherren kontakter rettighedshaverne af tilladelserne, for at orientere om 
forestående arbejde, og sikre at aktiviteter i tilladelserne ikke forstyrres af 
konstruktionsarbejdet for datakablet. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen skrev den 4. juni 2019 bl.a. følgende:  

”I Slots- og Kulturstyrelsens database ”Fund og Fortidsminder” er der registreret 2 
fortidsminder nær det berørte område. 

400110c-69 er beliggende cirka 300 meter nord for korridorens hovedrute. Her er 
registreret et vrag, som i projektion UTM32 Euref89 har følgende koordinater: 
6.187.607,94 N; 427.604,80 E. 

Lokalitetens position er usikker, idet den er registreret af en fisker i Decca. Den 
reelle position vurderes således at kunne risikere at befinde sig indenfor 
anlægskorridoren. Vraget er ifølge FF en ukendt fartøjstype, som forliste på et uvist 
tidspunkt i perioden 1661-2009, hvorfor der kan være tale om et fortidsminde, der 
forliste for mere end 100 år siden og således er beskyttet af museumsloven. 

Ifølge FF er det kulturhistoriske objekt på positionen imidlertid fjernet ved 
sprængning i 1986, hvorfor museerne ikke vurderer, at det registrerede 
fortidsminde risikerer at blive berørt af potentielt anlægsarbejde. 

400110c-71 er beliggende cirka 100 meter nord for korridorens hovedrute. Her er 
registreret et vrag, som i projektion UTM32 Euref89 har følgende koordinater: 
6.188.607,87 N; 407.662,87 E. 

Lokalitetens position er usikker, idet den er registreret af en fisker i Decca. Den 
reelle position vurderes således at kunne risikere at befinde sig indenfor 
anlægskorridoren. Vraget er ifølge FF en ukendt fartøjstype, som forliste på et uvist 
tidspunkt i perioden 1661-2009, hvorfor der kan være tale om et fortidsminde, der 
forliste for mere end 100 år siden og således er beskyttet af museumsloven. 

Da området langs den jyske vestkyst er arkæologisk kendt for at indeholde mange 
historiske skibsvrag og løsgenstande anmoder museerne, på trods af, at det ene 
registrerede fortidsminde er bortsprængt dog, Slots- og Kulturstyrelsen om at stille 
det vilkår, at det allerede, af Sea Connect Denmark Aps, optaget Side scan sonar 

http://www.kyst.dk/
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/licencemaputm31-20190406.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/licencemaputm31-20190406.pdf
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materiale bliver gennemset af museerne med henblik på at tolke, om der kan være 
vrag og genstande af kulturhistorisk interesse, som vil blive berørt af kabelarbejdet. 

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. inden for etableringskorridoren. Sådanne 
fortidsminder er beskyttet i medfør af museumslovens § 29 g, stk. 2; se nedenfor. 

Slots- og Kulturstyrelsen skal derfor anmode Kystdirektoratet om, over for 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 afklare 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 Moesgård Museum, Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg, att.: Claus 
Skriver, for nærmere aftale vedr. sagens vilkår. 

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

 - 

Alle bemærkninger blev den sendt i partshøring til Rambøll, og Kystdirektoratet 
modtog bl.a. følgende bemærkninger: 

”Vedr. Søfartsstyrelsen: 

Efter modtagelsen af høringssvaret er der taget kontakt til Søværnskommandoen 
ved Forsvarskommandoen for at få godkendt de tiltag der er taget mht. UXO – 
herefter vil det forventeligt være muligt for Søfartsstyrelsen at godkende sejlads af 
anlægsfartøjer indenfor forbudsområdet. 

Vedr. Energistyrelsen: 

”1. Det anbefales at bygherren laver relevante krydsningsaftaler.  

Bygherre kommentar: Relevante krydsningsaftaler mellem bygherre for 
Havhingsten og eksisterende kabel- og rørledningsejer vil være indgået førend 
anlægsarbejderne påbegyndes.  

2. Datakablet krydser eneretstilladelser til efterforskning og indvinding af olie og 
gas. Det anbefales at bygherren kontakter rettighedshaverne af tilladelserne, for at 
orientere om forestående arbejde, og sikre at aktiviteter i tilladelserne ikke 
forstyrres af konstruktionsarbejdet i forbindelse med etablering af datakablet.  

Bygherre kommentar: Bygherren for Havhingsten vil kontakte de rettighedshavere 
af eneretstilladelserne til efterforskning og indvinding af olie- og gas der krydses og 
orientere om de planlagte arbejder, samt sikre at aktiviteterne i tilladelserne ikke 
forstyrres af de planlagte arbejder.  

http://www.kyst.dk/
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3. Området vest for 6 grader 15 minutter sendes jævnlig i udbud, hvilket kan 
resultere i flere eneretstilladelser. I den seneste udbudsrunde indkom en række 
ansøgninger, som nu er under behandling. Når tilladelserne er meddelt anbefaler 
Energistyrelsen at bygherren kontakter rettighedshaverne af tilladelserne for at 
orientere om forestående arbejde, og sikre at aktiviteter i tilladelserne ikke 
forstyrres af konstruktionsarbejdet af datakablet.  

Bygherre kommentar: Hvis Energistyrelsen kan give relevante kontaktoplysninger, 
vil bygherre informere relevante licensindehavere om det planlagte arbejde”. 

 

Vedr. Slots- og Kulturstyrelsen: 

”Rambøll på vegne af bygherre taget kontakt til kontaktpersonen (Claus Skiver) hos 
Moesgård Museum for at aftale nærmere. Vragrapporten (der også er en del af 
ansøgningen til Kystdirektoratet) samt survey rapporten for dansk farvand er 
tilsendt Claus Skiver per mail. Det geofysiske data fra den 500 meter brede 
undersøgelses korridor er blevet analyseret nøje af bygherre. Da kablet skal pløjes 
ned i havbunden, er det meget vigtigt at kablet ikke lægges oveni objekter på 
havbunden (f.eks. sten, vrag eller andet). Den endelige kabelrute indenfor 
undersøgelseskorridoren er lagt således, at den undgår alle identificeret objekter. I 
dansk farvand er der identificeret ét vrag, der ligger 210 meter fra kabelruten. Det 
vurderes ikke, at anlægsarbejdet vil påvirke dette vrag.  

Således afventer bygherren nærmere retningslinjer fra Moesgård Museum (Claus 
Skiver) om hvilken data der efterspørges og om der skal foretages yderligere i 
forbindelse med ovennævnte vrag. 

 

Vedr. Forsvarets Ejedomsstyrelse: 

”1. Der anmodes om at få tilsendt det ”UXO awareness” dokument der er 
udarbejdet af bygherren. Der henvises til dette dokument i ansøgningen. 

Bygherre kommentar: Efter at have modtaget høringssvar har Rambøll på vegne af 
bygherre sendt det efterspurgte ”UXO awareness” dokumentet til 
Søværnskommandoen ved Forsvarskommandoen (fko@mil.dk) efter anvisning fra 
Inge Haugaard Nielsen (fes-nps24@mil.dk). 

Bygherre forventer, at Søværnskommandoen ved Forsvarskommandoen på 
baggrund af de undersøgelser der er udført, samt de foranstaltninger der er taget i 
forbindelse med UXO, kan godkende anlægsarbejdet. 

2. Det påpeges at alt arbejde skal stoppes såfremt der i forbindelse med arbejdet 
konstateres ammunition. 

Bygherre kommentar: Dette er noteret. 

3. Det påpeges 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. 

Bygherre kommentar: Alt arbejde vil blive varslet i Efterretninger for Søfarende jf. 
gældende regler. For det kystnære forbudsområde vil der blive indhentet tilladelse 

http://www.kyst.dk/
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fra Søfartsstyrelsen. Denne tilladelse forventes at kunne blive givet når 
Søværnskommandoen ved Forsvarskommandoen, på baggrund af de undersøgelser 
der er udført, samt de foranstaltninger der er taget i forbindelse med UXO, kan 
godkende anlægsarbejdet”. 

 

Vedr. Miljøstyrelsen: 

”1. Der stilles ønske om at udstrækningen af fysisk tab og fysisk forstyrrelse af 
havbundens overordnede habitattyper vurderes, dokumenteres og indrapporteres 
til Miljøstyrelsen efter endt anlægsarbejde. 

Bygherre kommentar: Efter at have modtaget høringssvar har Rambøll på vegne af 
bygherre sendt en forespørgsel til Miljøstyrelsen (kontakt person: Line Moody 
Nielsen) for at få afklaret hvilken type dokumentation der ønskes. 

2. Det påpeges at kabelruten går igennem et kortlagt (men ikke reserveret) område 
hvori der er kortlagt ressourcer af kvaliteten ”grus 2”. Det anbefales at kablet 
placeres, så det – så vidt muligt – går uden om dette område. 

Bygherre kommentar: Bygherre finder det ikke rimeligt at igangsætte nye rute 
survey med signifikante projektforsinkelser og omkostninger til følge. Bygherre 
påpeger, at der i tidligere korrespondance med Miljøstyrelsen ikke er gjort 
opmærksomt på disse områder. Området med ”grus 2” bør udpeges som 
råstofindvindingsområde – først herefter kan det forventes, at projekter kan tage 
højde for det i planlægningen. 

3. Det anbefales at nye kabler og rørledninger så vidt muligt etableres i forbindelse 
med eksisterende for at minimere sikkerhedszonerne og dermed det areal der 
beslaglægges så længe kablet eller rørledningen er i brug. 

Bygherre kommentar: I Danmark er kabler og rørledninger som udgangspunkt 
beskyttet af en 400 meter bred ”sikkerhedszone” hvor f.eks. gravearbejder i 
havbunden er forbudt. Denne sikkerhedszone er netop nødvendig for at beskytte 
eksisterende kabler og rørledningen. 

I forbindelse med reparationer og vedligeholdelse er der brug for plads til at trække 
den krog der benyttes til at få fat i det ødelagte kablet hen over havbunden. I 
tilfældet af at kablet er revet over af et anker kan kablet ligge 100-vis af meter fra 
den oprindelige rute hvilket er en af grundene til at der er behov for en vis afstand 
mellem kabler. Da kabler typisk skal pløjes ned i havbunden, er der desuden brug 
for at kunne ”slynge” kablet uden om diverse forhindringer på havbunden (rev, 
hård bund, vrag osv.) hvilket også stiller krav om en vis fleksibilitet i 
kabelkorridoren. 

”Bundling” af kabler og rørledninger stiller generelt store krav til installationens 
metoden. Hvis der installeres i nærhed af eksisterende kabler og rørledninger 
stilles der store krav til installationen for at undgå skade på eksisterende anlæg. 
Desuden har kabelruter ofte forskellige destinationer, forskellige 
vedligeholdsstrategier og der er ingen kommercielle aftaler mellem ejerne hvilket 
gør ”bundling” meget kompliceret. 

Det anbefales at relevant myndighed udpeger såkaldte ”kabelkorridorer” hvori 
projektudviklere fremover har mulighed for at placere deres kabler eller 

http://www.kyst.dk/
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rørledninger uden forudgående aftaler med de eksisterende ejere og hvor til der er 
gældende regler vedrørende f.eks. udlægning og reparationer”. 

 

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 : 

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. 

 

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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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 
over afgørelsen kan tilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, 
medmindre Kystdirektoratet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret 
bestemmer andet. 

 
Med venlig hilsen 
 

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

 

Kopi: Rambøll, Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 
Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse, Moesgaard Museum, Varde Kommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og 
Geodatastyrelsen, samt Danmarks Fiskeriforening, Energistyrelsen og 
Naturstyrelsen Blåvandshuk. 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 
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Bilag 1: 
 

 
 
 

http://www.kyst.dk/

	Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til nedlægning af oversøisk fiberkabel i dansk farvand, på de vilkår som fremgår nedenfor. Der nedlægges også et tomrør (kabelstump), på den del af strækningen.
	Ansøgningen er indsendt og hånderet af Rambøll v. Mikkel Randløv.
	Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
	I denne tilladelse betegnes kabel og kabelstumpsrøret som anlægget.
	Lovgrundlag
	Etablering af søkabel 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...
	7. 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 anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretli...
	Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet.
	Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på bekendtgørelse 1351 af 29. november 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande.
	Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at når kablet ikke længere skal anvendes, så skal det fjernes igen.
	Begrundelse for tilladelsen
	Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med den begrundelse, at kablet placeres med en linjeføring, som tager mest mulig hensyn til omkringliggende interesser og ikke udgør en risiko mod skibstrafikken og and...
	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 etablere et internationalt kabel i søbunden på dansk område under hensyntagen til mindst mulig påvirkning af an...
	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 egne vurderinger, høringssvar og ansøgningen.
	Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering, skyldes bl.a. at arbejdet nærmest Natura-2000 område gennemføres som underboring, samt at arbejdet med nedlægning af kablet på søterritoriet alene vurderes at have en ...
	Projektbeskrivelse
	Kablet placeres i en nedspulet/nedpløjet dybde på op til 2 meter under havbunden. Kablet som føres ud af EEZ (Den eksklusive økonomiske zone) er på ca. 312 km i alt. Ved landføringspunkterne underbores kablet. Kabelstumpen (tomrøret), som nedlægges ti...
	Det sydlige kabel etableres ud for matr.nr. 9e Houstrup By, Henne og det nordlige (som er tomrøret) etableres ud for 156eh Bjerregård, Lønne.
	Bilag 1 viser placering på kort.
	Sagsgennemgang
	Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Moesgaard Museum, Varde Kommun...
	Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.
	Varde Kommune skrev den 7. maj 2019 følgende:
	”Varde Kommune har ikke yderligere bemærkninger til det ansøgte.”.
	Miljøstyrelsen skrev den 4. juni 2019 følgende:
	”Miljøstyrelen har gennemgået ansøgningsmaterialet og har følgende bemærkninger til det ansøgte projekt:
	§ 3 - beskyttelse:
	MST har ingen bemærkninger til projektet med henblik på § 3 – beskyttelse.
	Vandmiljø & Friluftsliv:
	Med udgangspunkt i havstrategidirektivet har MST følgende bemærkninger:
	 Det anbefales, at undervandsstøj kort diskuteres i afsnit 6.16 sammen med de andre eksisterende relevante deskriptorer. Undervandsstøj er nævnt i andre relevante afsnit i rapporten, men det anbefales at undervandsstøj også beskrives i sektion 6.16, ...
	 Umiddelbart er de væsentlige marine potentielle påvirkninger i forhold til havstrategidirektivet inkluderet i screeningsrapporten. Det vurderes, at yderligere oplysninger der tilvejebringes i forbindelse med for eksempel en egentlig VVM redegørelse,...
	Når der gives en etableringstilladelse, anbefales det at følgende inkluderes:
	 Med henblik på vandmiljøet bemærkes det, at der efter endt anlæg skal udstrækningen af fysisk tab og fysisk forstyrrelse af havbundens overordnede habitattyper vurderes, dokumenteres og indrapporteres til Miljøstyrelsen. Indrapporteringen af udstræk...
	I forhold til vandrammedirektivet vurderes projektet ikke at være til hinder for at miljømålet opnås.
	Erhverv & Råstof:
	Det konkluderes i projektbeskrivelsens miljøkonsekvensvurdering (EIA screening) s. 105, at der ikke er udlagte råstofindvindingsområder, der vil være i konflikt med linjeføringen, men at linjeføringen går igennem potentielle fællesområder, der på sigt...
	Miljøstyrelsen vurderer, at kablet ikke kan placeres uden at krydse kortlagte råstofressourcer, men anbefaler, at kablet planlægges, så det – så vidt muligt – går uden om særlig kortlagte ressourcer af kvaliteten ”grus 2”. Den foreslåede linjeføring k...
	En række planlagte kabel-/rørledningsprojekter, med ilandføring nær Havhingsten-kablets planlagte ilandføring, er beskrevet i miljøkonsekvensvurderings tabel 7-1, s. 122. Desuden findes i samme område ilandføring af olie-/gasrørledninger. Hvert kabel/...
	Natura 2000-beskyttelse og bilag IV-arter:
	Miljøstyrelsen finder redegørelsen for påvirkninger på beskyttede Natura 2000-områder og bilag IV-arter tilfredsstillende, og har ingen bemærkninger til de vurderinger, som er udarbejdet i rapporten, for så vidt angår habitatdirektivet.”.
	Søfartsstyrelsen skrev den 8. maj 2019 følgende:
	”Projektet med søkablet HAVHINGSTEN i danske del af Nordsøen giver ikke Søfartsstyrelsen anledning til sejladssikkerhedsmæssige indsigelser.
	I projektbeskrivelsen er der bl.a. taget højde for bestemmelserne i BEK nr. 1351 af 29-11-2015 og det tilhørende vurderingsskema er anvendt.
	Der er også beskrevet og analyseret på skibstrafikken og de ruter, som krydses af kablet. Ligeledes er det nævnt, at der skal laves aftaler om krydsning af andre kabler mv. I tabel 3 og tabel 3-2 er listet mulige tilladelser, der skal indhentes.
	Søfartsstyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at tabellerne syntes at mangle oplysninger om området lags kysten, hvor sejlads mv. er forbudt, jf. §5 i BEK nr. 135 af 04-03-2005.
	I figur 5-6 er dette område vist som værende ”militært område”, hvilket ikke er korrekt”.
	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skrev den 7. juni 2019 følgende:
	”Efter høring af relevante myndigheder under Forsvarsministeriet kan Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oplyse, at der er følgende bemærkninger:
	I det fremsendte materiale fremgår det, at ASN har udarbejdet et ”UXO awareness document”. Søværnets Minørtjeneste ønsker at se og godkende dette dokument, før projektet kan godkendes fra Forsvarskommandoen.
	Derudover skal der gøres opmærksom på, at 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 Op...
	Forsvarets Operationscenter kan telefonisk kontaktes på: +45 72 85 03 80/+45 72 85 03 71.
	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 t...
	Forsvarets Operationscenter (JOC):
	Vagthavende officer: +45 72 85 03 80 FKO-KTP-NMOCVO@mil.dk
	Maritime Assistance Service: +45 72850371 mas@sok.dk
	Vagtholdsleder JOC: +45 72 85 03 32
	Omstilling: +45 72 85 00 00
	Eventuelle henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Inge Haugaard Nielsen på mail: fes-nps24@mil.dk eller via telefon 72 81 32 89.”.
	Naturstyrelsen Blåvandshuk skrev den 7. maj 2019 bl.a. følgende:
	”NST-Blåvandshuk er grundejer de to steder, hvor kablet agtes ført i land, og enheden er allerede godt i gang med at undersøge og aftale nærmere om kablernes placering i undergrunden inde på land på Naturstyrelsens arealer. Det er enhedens forventning...
	Energistyrelsen skrev den 6. juni 2019 følgende:
	”Hermed følger Energistyrelsens bemærkninger til nedenstående høring:
	 Datakablet planlægges etableret således at det krydser en række rørledninger. På den baggrund anbefaler Energistyrelsen at bygherren kontakter rørledningsejerne for at indgå krydsningsaftaler, som sikrer at rørledningernes integritet ikke kompromitt...
	 Datakablet krydser eneretstilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas. På den baggrund anbefaler Energistyrelsen at bygherren kontakter rettighedshaverne af tilladelserne, for at orientere om forestående arbejde, og sikrer at aktivit...
	 Området vest for 6 grader 15 minutter sendes jævnligt i udbud, hvilket kan resultere i flere eneretstilladelser. Den seneste udbudsrunde indkom en række ansøgninger, som nu er under behandling, og vil medføre en række tilladelser. Når tilladelserne ...
	Slots- og Kulturstyrelsen skrev den 4. juni 2019 bl.a. følgende:
	”I Slots- og Kulturstyrelsens database ”Fund og Fortidsminder” er der registreret 2 fortidsminder nær det berørte område.
	400110c-69 er beliggende cirka 300 meter nord for korridorens hovedrute. Her er registreret et vrag, som i projektion UTM32 Euref89 har følgende koordinater: 6.187.607,94 N; 427.604,80 E.
	Lokalitetens position er usikker, idet den er registreret af en fisker i Decca. Den reelle position vurderes således at kunne risikere at befinde sig indenfor anlægskorridoren. Vraget er ifølge FF en ukendt fartøjstype, som forliste på et uvist tidspu...
	Ifølge FF er det kulturhistoriske objekt på positionen imidlertid fjernet ved sprængning i 1986, hvorfor museerne ikke vurderer, at det registrerede fortidsminde risikerer at blive berørt af potentielt anlægsarbejde.
	400110c-71 er beliggende cirka 100 meter nord for korridorens hovedrute. Her er registreret et vrag, som i projektion UTM32 Euref89 har følgende koordinater: 6.188.607,87 N; 407.662,87 E.
	Lokalitetens position er usikker, idet den er registreret af en fisker i Decca. Den reelle position vurderes således at kunne risikere at befinde sig indenfor anlægskorridoren. Vraget er ifølge FF en ukendt fartøjstype, som forliste på et uvist tidspu...
	Da området langs den jyske vestkyst er arkæologisk kendt for at indeholde mange historiske skibsvrag og løsgenstande anmoder museerne, på trods af, at det ene registrerede fortidsminde er bortsprængt dog, Slots- og Kulturstyrelsen om at stille det vil...
	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. inden for etableringskorridoren. Sådanne fortidsminder e...
	Slots- og Kulturstyrelsen skal derfor anmode Kystdirektoratet om, over for ansøger, at stille vilkår om, at der gennemføres en arkæologisk analyse af ansøgers udførte geofysiske undersøgelser, samt evt. egentlige marinarkæologiske forundersøgelser. De...
	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 Moesgård Museum inden der mellem denne og museet indgås aftale om det arkæologiske arbejde. Den endelige projektbeskrivelse, herunder budget, skal god...
	-
	Alle bemærkninger blev den sendt i partshøring til Rambøll, og Kystdirektoratet modtog bl.a. følgende bemærkninger:
	”Vedr. Søfartsstyrelsen:
	Efter modtagelsen af høringssvaret er der taget kontakt til Søværnskommandoen ved Forsvarskommandoen for at få godkendt de tiltag der er taget mht. UXO – herefter vil det forventeligt være muligt for Søfartsstyrelsen at godkende sejlads af anlægsfartø...
	Vedr. Energistyrelsen:
	”1. Det anbefales at bygherren laver relevante krydsningsaftaler.
	Bygherre kommentar: Relevante krydsningsaftaler mellem bygherre for Havhingsten og eksisterende kabel- og rørledningsejer vil være indgået førend anlægsarbejderne påbegyndes.
	2. Datakablet krydser eneretstilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas. Det anbefales at bygherren kontakter rettighedshaverne af tilladelserne, for at orientere om forestående arbejde, og sikre at aktiviteter i tilladelserne ikke fo...
	Bygherre kommentar: Bygherren for Havhingsten vil kontakte de rettighedshavere af eneretstilladelserne til efterforskning og indvinding af olie- og gas der krydses og orientere om de planlagte arbejder, samt sikre at aktiviteterne i tilladelserne ikke...
	3. Området vest for 6 grader 15 minutter sendes jævnlig i udbud, hvilket kan resultere i flere eneretstilladelser. I den seneste udbudsrunde indkom en række ansøgninger, som nu er under behandling. Når tilladelserne er meddelt anbefaler Energistyrelse...
	Bygherre kommentar: Hvis Energistyrelsen kan give relevante kontaktoplysninger, vil bygherre informere relevante licensindehavere om det planlagte arbejde”.
	Vedr. Slots- og Kulturstyrelsen:
	”Rambøll på vegne af bygherre taget kontakt til kontaktpersonen (Claus Skiver) hos Moesgård Museum for at aftale nærmere. Vragrapporten (der også er en del af ansøgningen til Kystdirektoratet) samt survey rapporten for dansk farvand er tilsendt Claus ...
	Således afventer bygherren nærmere retningslinjer fra Moesgård Museum (Claus Skiver) om hvilken data der efterspørges og om der skal foretages yderligere i forbindelse med ovennævnte vrag.
	Vedr. Forsvarets Ejedomsstyrelse:
	”1. Der anmodes om at få tilsendt det ”UXO awareness” dokument der er udarbejdet af bygherren. Der henvises til dette dokument i ansøgningen.
	Bygherre kommentar: Efter at have modtaget høringssvar har Rambøll på vegne af bygherre sendt det efterspurgte ”UXO awareness” dokumentet til Søværnskommandoen ved Forsvarskommandoen (fko@mil.dk) efter anvisning fra Inge Haugaard Nielsen (fes-nps24@mi...
	Bygherre forventer, at Søværnskommandoen ved Forsvarskommandoen på baggrund af de undersøgelser der er udført, samt de foranstaltninger der er taget i forbindelse med UXO, kan godkende anlægsarbejdet.
	2. Det påpeges at alt arbejde skal stoppes såfremt der i forbindelse med arbejdet konstateres ammunition.
	Bygherre kommentar: Dette er noteret.
	3. Det påpeges 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.
	Bygherre kommentar: Alt arbejde vil blive varslet i Efterretninger for Søfarende jf. gældende regler. For det kystnære forbudsområde vil der blive indhentet tilladelse fra Søfartsstyrelsen. Denne tilladelse forventes at kunne blive givet når Søværnsko...
	Vedr. Miljøstyrelsen:
	”1. Der stilles ønske om at udstrækningen af fysisk tab og fysisk forstyrrelse af havbundens overordnede habitattyper vurderes, dokumenteres og indrapporteres til Miljøstyrelsen efter endt anlægsarbejde.
	Bygherre kommentar: Efter at have modtaget høringssvar har Rambøll på vegne af bygherre sendt en forespørgsel til Miljøstyrelsen (kontakt person: Line Moody Nielsen) for at få afklaret hvilken type dokumentation der ønskes.
	2. Det påpeges at kabelruten går igennem et kortlagt (men ikke reserveret) område hvori der er kortlagt ressourcer af kvaliteten ”grus 2”. Det anbefales at kablet placeres, så det – så vidt muligt – går uden om dette område.
	Bygherre kommentar: Bygherre finder det ikke rimeligt at igangsætte nye rute survey med signifikante projektforsinkelser og omkostninger til følge. Bygherre påpeger, at der i tidligere korrespondance med Miljøstyrelsen ikke er gjort opmærksomt på diss...
	3. Det anbefales at nye kabler og rørledninger så vidt muligt etableres i forbindelse med eksisterende for at minimere sikkerhedszonerne og dermed det areal der beslaglægges så længe kablet eller rørledningen er i brug.
	Bygherre kommentar: I Danmark er kabler og rørledninger som udgangspunkt beskyttet af en 400 meter bred ”sikkerhedszone” hvor f.eks. gravearbejder i havbunden er forbudt. Denne sikkerhedszone er netop nødvendig for at beskytte eksisterende kabler og r...
	I forbindelse med reparationer og vedligeholdelse er der brug for plads til at trække den krog der benyttes til at få fat i det ødelagte kablet hen over havbunden. I tilfældet af at kablet er revet over af et anker kan kablet ligge 100-vis af meter fr...
	”Bundling” af kabler og rørledninger stiller generelt store krav til installationens metoden. Hvis der installeres i nærhed af eksisterende kabler og rørledninger stilles der store krav til installationen for at undgå skade på eksisterende anlæg. Desu...
	Det anbefales at relevant myndighed udpeger såkaldte ”kabelkorridorer” hvori projektudviklere fremover har mulighed for at placere deres kabler eller rørledninger uden forudgående aftaler med de eksisterende ejere og hvor til der er gældende regler ve...
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