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Til Kystdirektoratet

Kære Lotte
Vedhæftet fremsendes revideret ansøgning dateret 07-05-2019 med diverse bilag.
Til din orientering er anmeldelse af vvm-screening dd. sendt til Halsnæs kommune att.
Byplanlægger Mette Skafte Vestergaard jf. nedennnævnte.

Har du spørgsmål - håber jeg du kontakter mig.

Med venlig hilsen
Lynæs Havn amba
v/Ole Steen Lintrup

_/)_/)_/)_/)_/)_/)_/)
Med venlig hilsen
Ole Steen Lintrup
M: 4029 7900
@: ole@lintrup.eu

Hej Mette

 
På vegne af Lynæs Havn v/ Ole Steen Lintrup fremsendes hermed anmeldelse af vvm-screening på
udvidelsen af Lynæs Havn beliggende Lynæs Havnevej, 3390 Hundested.

 
Såfremt du har nogen spørgsmål eller kommentarer til det fremsendte, er du meget velkommen
til at kontakte mig.

 
Venlig hilsen

Louise Stenander
Miljørådgiver
Cand. Scient. og Cand. Techn. Soc.

mailto:germ@dfds.com
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                                                                                                                      Lynæs, 06-05-2019 


 
KDI 18/02425 – Revideret ansøgning 
Lynæs Havn amba. – Etape 2 – Fotobilag.   


 


 
 
Foto fra bro 18 (taget fra syd mod nord), med jollebassin tv. og bagved liggende vinterplads- landareal. 
Rød pil markerer areal udført i 2006 (Etape 1) og blå pil markerer kommende landareal (Etape 2)    
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Foto fra stien, langs skrænt, 10 m afstand til eksisterende landareal til højre. (Etape 1) 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Foto fra stien, set mod syd – eksisterende landareal til højre med sheltere og ”kajak-trappe”. (Etape 1) 
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Foto fra nuværende landareal, set mod øst – med ansøgt udvidelsesområde i forgrunden. (foto april 2019) 
 
 


 
 
Foto fra nuværende landareal, set mod øst – med eksist. sheltere og jollebassin th.  (foto april 2019) 
 
 


 
 
Luftfoto fra et af bådpladsområderne – bådene er placeret meget tæt. 
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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  


 
       


 
 


 


Til Kystdirektoratets notater: 
  


 


Dato for modtagelse:    Journal nr.:  


  


         


 


Projekttype:    Sagsbehandler:  


  


         


       
 


 


 
 


 


 
A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 


 


 


 


Navn   
 


 


Lynæs Havn amba. 
 


     


 


Adresse   
 


 


Lynæs Havnevej 15B 
 


     


 


Lokalt stednavn Postnr. By 
 


 


Lynæs Havn 3390 Hundested 
 


     


 


Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 


 


+45 4793 9119  lynaes.havn@mail.dk 
 


     


 
  



http://www.kyst.dk/
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) 
 


 


Navn   
 


 


Ole Steen Lintrup, sekretær i Lynæs Havn amba. 
 


     


 


Adresse   
 


 


Slangerupgade 9 
 


     


 


Lokalt stednavn Postnr. By 
 


 


 3400 Hillerød 
 


     


 


Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 


 


 +45 4029 7900 ole@lintrup.eu 
 


     


 
 


     


 


C. Offentliggørelse af oplysninger   
 


 


Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets  


hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 


andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 


 


     


 


Dato Underskrift  
 


 


07-05-2019 


                                                                 


 


     


 
 


     


 


D. Anlæggets placering   
 


 


Adresse   
 


 


Lynæs Havnevej 
 


     


 


Postnr. By Kommune 
 


 


3390 Hundested Halsnæs 
 


     


 


Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 


 


Øst for matr. 13e Lynæs By, Thorup 
 


     


 
  



http://www.kyst.dk/
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 


Kan evt. uddybes i bilag 
 


 Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I  


 


Vi henviser til brev dateret 07-05-2019 med tilhørende bilag 


 


   


 



http://www.kyst.dk/
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 


Kan evt. uddybes i bilag 
 


 


Vi henviser til brev dateret 07-05-2019 med tilhørende bilag 


 


   


 
 


 G. Uddybning   


 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  


 


 
Ja  


 


 


  


Nej  


 


Hvis ja skal mængden for uddybningen angives  m³  


 


Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 


 


                           


 


     


 
  



http://www.kyst.dk/
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 H. Opfyldning   


 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  


 


 
Ja  


 


 


  


Nej  


 


Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives I alt ca. 13.280 m³  


 


Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 


 


 Arealopfyldningen sker med tilkørt ren råjord og et 20 cm toplag.  


 


     


 
 


     


 I. Nødvendige bilag  


 


Følgende bilag skal vedlægges: 
- Søkort med indtegnet anlæg 
- Matrikelkort med indtegnet anlæg 
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere 


 


     


 Evt. andet relevant materiale:  


 Vi henviser til brev dateret 07-05-2019 med tilhørende bilag.  


     


 
 


     


 J. Erklæring og underskrift  


 
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 


 


     


 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  


 07-05-2019 Havnefoged Morten Frederiksen 


    


 


     


 
 
 
 



http://www.kyst.dk/
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Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
Højbovej 1 
Postboks 100 
7620 Lemvig 
 


Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 


 


 


Vejledning til ansøgningsskema 
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 


 
 
Punkt A. Oplysninger om ejere 


Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller 
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 
 
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 


Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) 
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.  
 
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 


Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om 
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de 
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets 
hjemmeside. 
 
Punkt D. Anlæggets placering 


Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at 
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller 
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 
 
Punkt E. Beskrivelse af anlægget 
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for 
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og 
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  
 
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. 
Anlæggets 


- dimensioner 
- kumulation med andre projekter  
- anvendelse af naturressourcer 
- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 



http://www.kyst.dk/

mailto:kdi@kyst.dk

http://www.miljoportalen.dk/
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  


- nuværende arealanvendelse 
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet 
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er 


fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses 
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, 
kulturelt eller arkæologisk synspunkt 


 


Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 


- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) 
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter 
- påvirkningers grader og -kompleksitet 
- påvirkningens sandsynlighed 
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 


  


Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 


 


Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 


Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og 
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets 
påvirkning på miljøet.  
 
Punkt G. Uddybning 


Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor 
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske 
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. 
 
Punkt H. Opfyldning 


Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen 
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal 
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. 
 
Punkt I. Nødvendige bilag 


Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan 
behandles: 


- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. 


Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.  
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives 


f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget 


strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. 
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal 
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er 
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget 
opføres på hans ejendom.  


 



http://www.kyst.dk/

http://www.miljoportalen.dk/
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 
eller på email: kdi@kyst.dk.  
 
Kystdirektoratet 



http://www.kyst.dk/














mailto:Lotte.Beck.Olsen@kyst.dk




Fra: Birgitte Benzon Bang <birgittebenzonbang@gmail.com>  
Sendt: 31. oktober 2018 18:55 
Til: lynaes.havn@mail.dk; mail@halsnaes.dk; kdi@kyst.dk; 
nordsjaelland@fredningsnaevn.dk; museum@vikingeskibsmuseet.dk; 
post@museumns.dk; digital.post@natmus.dk 
Cc: DN Hovedpostkasse <dn@dn.dk> 
Emne: Høring vedr. Lynæs Fredningen og evt. havn. 


 


DN Halsnæs 
Formand: Birgitte Benzon Bang 
Telefon: 29 46 95 44 
e-mail:halsnaes@dn.dk 


 


Dato: 31.10.2018 
  
Til:  
Lynæs Havn, lynaes.havn@mail.dk 
Halsnæs kommune, mail@halsnaes.dk 
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk 
Fredningsnævnet Nordsjælland, nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
Roskilde Vikingeskibsmuseum, museum@vikingeskibsmuseet.dk 
Nordsjællands Museum, post@museumns.dk 
Nationalmuseet, digital.post@natmus.dk 
  
Høringssvar vedrørende ønske om udvidelse af Lynæs Havn 
  
Lynæs Havn amba har udsendt en skrivelse til naboer til havnen, hvor man 


beretter om en ønsket udvidelse af eksisterende havn. Flere naboer har rettet 


henvendelse til DN Halsnæs i ønsket om at undgå en havneudvidelse. 
På begge sider af eksisterende havn er områderne fredede, den såkaldte 


Lynæs Fredning. 
Nord-vest for havnen er strand og en fredet stejleplads. 
Ud for havnen er farvandet, Isefjord N 2000-beskyttet, det er EU-


Habitatområde. 
Øst for havnen er skrænterne, Skulde Klint og længere mod øst Klintebakken, 


fredede. Ikke kun til skræntfoden, men hele vejen ud i fjorden til 2 meters 


dybde. 
Kyststrækningen er fredet ca. 2 km frem mod Sølager. Der løber en sti langs 


skræntfoden. Ved Boes Kilde er der fundet spor af en vikingeboplads. Der er i 


1940èrne funder en submarin boplads. 
  
Fredningen blev stadfæstet 23. januar 2004. Sag m. 03-111/200-0003 
  
Fredningen er karakteristisk, da der er en rig og sjælden fauna og flora på de 


sydvendte, varme skrænter. 
På lavt vand ud for Skulde Klint blev der i 1975 fundet et vikingeskib, 


Skuldevig-Skibet, eller ”Lynæs skibet”. De indsamlede dele befinder sig på 


Nationalmuseet. (oplysning af 20.9.2015) 
  
Ifølge fredningsbestemmelserne er det tilladt at lave en havneudvidelse. 
Dog beskriver Fredningsbestemmelsen §9 stk. 5: Et konkret projekt for 


anlæg og udformning af ny lystbådehavn med tilhørende havneområde og 


forstrand skal godkendes af Fredningsnævnet. 
  



mailto:e-mail%3Ahalsnaes@dn.dk

mailto:lynaes.havn@mail.dk

mailto:mail@halsnaes.dk

mailto:kdi@kyst.dk

mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

mailto:museum@vikingeskibsmuseet.dk

mailto:post@museumns.dk

mailto:digital.post@natmus.dk





Nationalmuseets historiske laboratorium har udtalt, at området er et 


kulturhistorisk følsomt område. Farvandet omkring Lynæs er yderst 


interessant og bevaringsværdigt i marinarkæologisk og maritinhistorisk 


kontekst. Museumsinspektør ved Nationalmuseet har udtalt: ”Da fredningen 


ikke har været udsat for en systematisk marinarkæologisk undersøgelse, kan 


det ikke udelukkes på grundlag af det nuværende kendskab, at der findes 


flere undersøiske bopladser fra ældre stenalder”. 
Der er fundet økser fra yngre stenalder og bronzealderen tæt under kysten. 


Også fra jern- og middelalder er der gjort markante fund ved kysten og under 


vandet. 
  
Derfor skal Fredningsnævnet høres og DN Halsnæs anser det af yderste 


vigtighed, at der foretages arkæologiske undersøgelser af havbunden, inden 


der overhovedet tages spadestik til eventuel udvidelse af Lynæs Havn. 
  
Derfor retter vi også henvendelsen til Museerne. 
  
Med venlig hilsen 
DN Halsnæs 
Birgitte Benzon Bang 
Formand. 
 





mailto:peter-lassen@mail.dk




















LYNÆS GRILLHYTTE


Lynæs Tømrer enTreprise
frederik.lte@gmail.com 
Tlf. 23 32 14 20
Søvej 3 • 3390 Hundested


MANGE FORSKELLIGE MODELLER VELEGNET TIL:
HAVNE • BOLIGFORENINGER • BØRNEHAVER 
CAMPINGPLADSER • RESTAURANTER • M.M


Grilhytte udført af FSC-certificeret fyrtræ. Bygger af danske håndværkere.
Grillhytten har mange anvendelses muligheder, madpakkehus, 
rygeskur, gruppearbejdesplads i skole, med 16 siddepladser, eller 
20 siddepladser i rundkreds.


Priser fra 53.000,-


Model Lynæs Havn med 16 siddepladser ved borde 
kr. 78.000,- (som på billedet)


priser FrA  53.000,-
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Bilag 1  


Ansøgningsskema 


Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens 


bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens 


bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, 


medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets 


oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 


Basisoplysninger Tekst  


Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Der er ønske om at udvide Lynæs Havn. 


 


Formålet med arealudvidelsen er manglende landarealer til vinteropbevaring 


af både og ønsket om et større rekreativt areal for naturoplevelser og 


primitiv overnatning. 


 


På den baggrund blev Lynæs Havn i 2006 udvidet øst for den eksisterende 


jollehavn med ca. 2.760 m2, 1. etape. I forbindelse med udvidelsen blev der 


udført marinearkæologiske undersøgelser på arealet og dispenseret fra den 


eksisterende fredning. 


 


Lynæs Havn ønsker nu at fortsætte udvidelsen af havnen med 2. etape. 


Nærværende projekt omhandler 2. etape, som er en opfyldning af arealet øst 


for 1. etape, se bilag 1. 


 


Det kommende landareal, som skal opfyldes, er på ca. 6.400 m2. Arealet 


bliver hævet ca. 2,0 m, svarende til nogenlunde samme terrænkote som på 


det tilstødende areal, 1. etape. 


 


Opfyldningen inkl. skråninger mod nord, øst og syd etableres med rent 


indbygningsegnet råjord og omfatter ca. 12.000 m3. Opfyldningen afsluttes 


med ca. 20 cm egnet toplag af knust genbrugsbeton og tegl, svarende til ca.  


1.280 m3.  







 


Opfyldningen af arealet udføres med ren råjord, hvorefter der tilføres stabil 


med 10 cm 0/32 tegl/beton efterfulgt af 10 cm 0/32 knust beton som 


afsluttende toplag. Lagene udlægges af 2 omgange og der komprimeres for 


hvert lag. Se bilag 2 for snittegning mod øst. 


 


De 2 eksisterende sheltere, grillplads og ”kajaktrappe”, som er opført på 


etape 1-arealet, ønskes flyttet til det nye rekreative område på etape 2. 


Endvidere etableres der beplantningsbælter, se bilag 1. 


 


Nord for 2. etape er den hellige Boes Kilde, offentlig vandresti og de 


fredede skræntarealer Skuldeklint. I forbindelse med 2. etape oprettes der, 


ligesom for 1. etape, en 10 m afstandszone til Boes Kilde. Inden for denne 


zone udføres opfyldningen som en skråning uden toplag, se bilag 3.  


 


Vandet fra kilden og trykvandet fra skrænten udledes til fjorden via en 


rende, som løber nord for 1. og 2. etape, i en østlig retning. 


 


Vandrestien og skrænten ændres ikke i forbindelse med projektet. 


 


Bilag 


Bilag 1: Plantegning over etaper 


Bilag 2: Snittegning mod øst 


Bilag 3: Snittegning mod nord 


Bilag 4: Søkort 


Bilag 5: Oversigtskort 1:50.000 


Bilag 6: Oversigtskort 1:5.000 


Bilag 7: Tegninger af shelterne 


Bilag 8: Bluespot kort 1:2.500 


Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Lynæs Havn amba. 


Lynæs Havnevej 15B 


3390 Hundested 


Tlf.: 47 93 91 19, mail: lynaes.havn@mail.dk 


Kontaktperson: Ole Steen Lintrup, tlf.: 40 29 79 00, mail: ole@lintrup.eu  



mailto:lynaes.havn@mail.dk





Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson DJ Miljø & Geoteknik P/S 


Falkevej 12  


3400 Hillerød 


Louise Stenander, tlf.: 21 46 38 63, mail: ls@dj-mg.dk  


Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug 


angives anlæggets geografiske placering angivet ved 


koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i 


bredde/længde (WGS-84 datum). 


Lynæs Havnevej  


3390 Hundested 


Matr.nr. Øst for matr. nr. 13e Lynæs By, Thorup  


Koordinater for områdets 4 hjørneafmærkninger bredde/længde (WGS-84 


datum): 


SØ-hjørne: ca. 56.6582’ N, 52.1713’ E 


NØ-hjørne: ca. 56.6917’ N, 52.1473’ E 


NV-hjørne: ca. 56.6791’ N, 52.0426’ E 


NS-hjørne: ca. 56.6552’ N, 52.0688’ E 


Se vedlagte søkort bilag 4 


Projektet berører følgende kommune eller kommuner 


(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er 


placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan 


tænkes påvirket af projektet) 


Halsnæs  


Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. 


For havbrug angives anlæggets placering på et søkort. 


Se bilag 5 


1:50.000 


Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning 


af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for 


strækningsanlæg). 


Målestok angives: 


Se bilag 6 


1:5.000 


Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    


Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af 


planer og programmer og konkrete projekter (VVM). 


   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 


Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af 


planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 


 x   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 


10. INFRASTRUKTURPROJEKTER 


l) Uddybning og opfyldning på søterritoriet 


Projektets karakteristika  Tekst  


1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet 


omfatter angives navn og adresse på de eller den 


pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav 


Kystdirektoratet 


Højbovej 1 


7620 Lemvig  







Øst for matr. 13e Lynæs By, Thorup 


2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det 


fremtidige samlede bebyggede areal i m2 


Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 


Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 


Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2:  


2 stk. sheltere på hver 10,5 m2, i alt 21 m2, se bilag 7 for tegninger af 


shelterne 


Det fremtidige samlede befæstede areal i m2:  


Arealet opfyldes af råjord efterfulgt af knust beton og tegl. Dermed befæstes 


ingen arealer i forbindelse med projektet, da opbygningen medføre, at regn-


/overfladevandet kan nedsive. 


Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2:  


Arealet opfyldes af råjord efterfulgt af knust beton og tegl. Dermed befæstes 


ingen arealer i forbindelse med projektet, da opbygningen medføre, at regn-


/overfladevandet kan nedsive. 


3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 


Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med 


projektet og i givet fald hvor meget i m 


Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 


Projektets bebyggede areal i m2 


Projektets nye befæstede areal i m2 


Projektets samlede bygningsmasse i m3 


Projektets maksimale bygningshøjde i m 


Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i 


forbindelse med projektet 


Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet 


fald, hvor meget i m: Nej, der opfyldes kun 


Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2: 6.400 m2 


Projektets bebyggede areal i m2:  


2 stk. sheltere på hver 10,5 m2, i alt 21 m2 


Projektets nye befæstede areal i m2: Arealet opfyldes af råjord efterfulgt af 


knust beton og tegl. Dermed befæstes ingen arealer i forbindelse med 


projektet, da opbygningen medføre, at regn-/overfladevandet kan nedsive. 


Projektets samlede bygningsmasse i m3: 


2 stk. sheltere á 10,5 m2 med højde 1,5 m = ca. 32 m3 


Projektets maksimale bygningshøjde i m: 2 m – shelterne hæves ca. 0,5 m 


over terræn 


Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med 


projektet: Der foretages ingen nedrivningsarbejder i forbindelse med 


projektet. 


 


4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 


Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 


Vandmængde i anlægsperioden 


Affaldstype og mængder i anlægsperioden 


Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 


Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 


Ca. 12.800 m3 ren råjord 


Ca. 1.280 m3 knust genbrugs beton/tegl 


Vandmængde i anlægsperioden: Der anvendes ikke vand i anlægsperioden 


Affaldstype og mængder i anlægsperioden: Der genereres ikke noget affald 


i forbindelse med projektet 







Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 


anlægsperioden 


Håndtering af regnvand i anlægsperioden 


Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 


Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: Der genereres ikke noget 


spildevand i forbindelse med projektet 


Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: 


Der genereres ikke noget spildevand i forbindelse med projektet 


Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Regnvand nedsiver på området 


Anlægsperioden angivet som mm/åå-mm/åå: 08/20 – 09/20 


Projektets karakteristika  Tekst  


5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt 


angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af 


råstoffet/produktet i driftsfasen: 


Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 


Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 


Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 


Vandmængde i driftsfasen 


Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: Der anvendes ingen råstoffer til 


vedligehold og anvendelse af arealet 


Mellemprodukter – type og mængde: Nej 


Færdigvarer – type og mængde: Nej 


Vandmængde i driftsfasen: Nej 


6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i 


driftsfasen: 


Farligt affald: 


Andet affald: 


Spildevand til renseanlæg: 


Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 


Håndtering af regnvand: 


Farligt affald: Nej 


Andet affald: Nej 


Spildevand til renseanlæg: Nej 


Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Nej  


Håndtering af regnvand: Regnvandet nedsiver på arealet  


Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  


7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig 


vandforsyning? 


  x   


8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 


standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? 


  x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 


9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne 


standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? 


    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne 


overholdes. 


10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-


dokumenter? 


  x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 


11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-


dokumenter? 


    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke 


vil kunne overholdes. 







12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-


konklusioner? 


  x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 


Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  


13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-


konklusioner? 


    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke 


vil kunne overholdes. 


14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 


vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt 


lokalt fastsatte støjgrænser? 


  x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 


vejledninger eller bekendtgørelser. 


Hvis »nej« gå til pkt. 17. 


15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt 


fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 


    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 


overskridelsen 


16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 


kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og 


vibrationer? 


    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 


overskridelsen 


17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, 


regler og bekendtgørelser om luftforurening? 


(x)   Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 


vejledninger, regler eller bekendtgørelser. 


Hvis »nej« gå til pkt. 20. 


I driftsfasen er bådene omfattet af: Bekendtgørelse om regulering af 


støj og luftemissioner fra fritidsfartøjer 


18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 


grænseværdier for luftforurening? 


x   Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 


overskridelsen. 


19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 


kunne overholde de vejledende grænseværdier for 


luftforurening? 


x   Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 


overskridelsen. 


 


20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede 


støvgener 


I anlægsperioden? 


I driftsfasen? 


  


 


x 


  


 


 


x 


Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 


I forbindelse med tilkørslen af materialerne, kan der forekomme 


støvgener, dette vil blive imødekommet med sprinkling. 


 


Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  


21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede 


lugtgener 


I anlægsperioden? 


I driftsfasen? 


    


 


x 


x 


Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 







22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for 


belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse 


naboarealer og omgivelserne 


I anlægsperioden? 


I driftsfasen? 


   


 


 


x 


x  


Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 


23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 


bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld 


med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 


  x   


Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  


24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle 


formål? 


x   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 


Jf. Lokalplan nr. 52 for Lynæs Havn, er formålet med lokalplanen at 


sikre, at Lynæs Havn kan færdiggøres bl.a. ved opfyldning. 


25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- 


og beskyttelseslinjer? 


x    Hvis »ja« angiv hvilke: 


Strandbeskyttelseslinjen (§ 15) – til etablering af sheltere og 


beplantning 


26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen 


af naboarealer? 


  x   


27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen 


af udlagte råstofområder? 


  x   


28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? x   Det er opfyldning på søterritoriet  


Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  


29. Forudsætter projektet rydning af skov? 


(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller 


indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af 


højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere 


end 20 m bredt.) 


  x   


30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for 


realiseringen af en rejst fredningssag? 


  (x) Området er beliggende inden for det beskyttede område: Lynæs, 


Skuldeklint. Jf. § 1 er fredningens formål bl.a. at bevare 


landarealerne øst og vest for Lynæs Havn med skrænter og forland, 


at sikre de kystnære dele af kystterritoriet og bevare den åbne 


vandflade. Dog fremgår det af fredningens § 9, at på søterritoriet øst 







for Lynæs Havn bl.a. kan der etableres nyt havneområde og 


forstrand. 


31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 


beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 


3. 


    Ca. 15 m nord, § 3-beskyttet overdrev  


32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald 


hvilke? 


  x   


33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede 


område. 


    0 m - Arealet for opfyldning er beliggende inden for det fredede 


område: Lynæs, Skuldeklint 


34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 


internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-


områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og 


Ramsarområder). 


    Ca. 300 meter sydvest 


Natura 2000 område nr. 153 – Havet og kysten mellem Hundested 


og Rørvig 


Habitatområde nr. 134 


Fuglebeskyttelsesområde nr. 102 – Havet mellem Korshage og 


Hundested  


35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand 


eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske 


ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? 


(x) 
 


Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 


Der foretages opfyldning på søterritorium, således foretages der 


fysiske ændring af et vandområde. 


36. Er projektet placeret i et område med særlige 


drikkevandinteresser? 


  x   


37. Er projektet placeret i et område med registreret 


jordforurening? 


  x   


38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen 


er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. 


  x  Arealet er på nuværende tidspunkt beliggende på søterritorium. Ved 


opfyldning af arealet hæves koten, svarende nogenlunde til koten for 


1. etape.  


39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 


oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for 


oversvømmelse? 


  (x) Arealet er på nuværende tidspunkt beliggende på søterritorium. Ved 


opfyldning af arealet hæves koten, svarende nogenlunde til koten for 


1. etape. Jf. bilag 8 – blusespot kort, er 1. etape ikke udpeget som 


risikoområde for oversvømmelse  


Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  


40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, 


der sammen med det ansøgte må forventes at kunne 


  x   







medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative 


forhold)? 


41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre 


nabolande? 


  x   


42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget 


af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de 


påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, 


forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige 


skadelige virkninger for miljøet? 


    Opfyldningen udføres så vandet kan nedsive, således ændres ikke 


vandbalancen for området. 


 


Opfyldningen og etableringen af sheltere, beplantning mv. udføres 


under hensyntagen til området, således, at det ikke virker 


skæmmende i landskabet. 


 


Særlig sårbar/beskyttet natur i området, herunder Boes Kilde og § 3-


beskyttet overdrev ændres ikke i forbindelse med projektet.   
 


43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 


 


Dato:______7/5 2019______ Bygherre/anmelder:___________________________________ 


Vejledning  


Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og 


vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, 


som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage 


stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige 


hjemmesider. 


Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke 


miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal 


sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-


myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 







Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige 


oplysninger til en offentlig myndighed. 


Officielle noter 


1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 


om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EF-tidende 2001, nr. L 197, s. 30, og dele af Europa-


Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 


miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. 


april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 


miljøet, EU-tidende 2014, nr. L 124, side 1. 


 



https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502#Henvisning_id34c6d20b-84a6-4220-a8f1-39c7173649bf
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Kære nabo til Lynæs Havn 


 


 


 


 


 


                                                                                                                       


 


Lynæs den 25-09-2018 


 


 
 
 
Lynæs Havn – Etape 2 – Uddybning af jollebassinet og færdiggørelse af landarealet mod øst. 


 


 


Vi skriver til dig for at oplyse om vore planer for jollebassinet og landarealet mod øst på Lynæs Havn. 


 


Vi er nu nået det tidspunkt, hvor vi ønsker at igangsætte planlægningen af en færdiggørelse af Lynæs 


Havn, og har fremsendt en ansøgning til myndighederne. 
 


Formålet er begrundet i manglende landarealer til vinteropbevaring af både, og en uddybning/udvidelse 


af jollebassinet vil støtte ønsket om at nedbringe ventelisten på små jollepladser. 


 


Pladsen omkring de to sheltere med bålplads er meget trang. Det vil vi forbedre ved at flytte de to shel-


tere og bålpladsen til det nye areal, hvor udsigten mod fjorden er bedst, og hvor der kan etableres be-


plantninger. 


 


Udvidelsen vil endvidere forbedre adgangsforholdene for fjordens kajakroere, så de kan komme i land, og 


en forbindelse til den fredede vandresti langs skræntfoden kan etableres.  


 


Der er vist interesse for at oplyse om det store Lynæs-1 Vikingeskib, der år tilbage blev fundet i Skuld-


evig. En infotavle og modelbygning af skibet kunne måske blive en ny aktivitet. 


 


De nuværende græsarealer/aktivitetsområder vil i sommermånederne kunne anvendes til bl.a. autocam-


pere og P-pladser til det stigende antal vind- og kitesurfere samt gæster, der opsøger havnen og stran-


den vest for havnen. 


 


På vedhæftede side kan du se den planlagte udvidelse og tegning fra henholdsvis lokalplan nr. 52 samt 


det tidligere godkendte projekt fra 2006, hvor kun etape 1 blev udført. 


 


Myndighedsbehandlingen varetages af Kystdirektoratet, der skriver til alle hørings- og orienteringsparter, 


herunder nærmeste naboer. ”Matriklerne umiddelbart til højre og venstre for projektområdet”. 


 


Vi ønsker en god dialog med dig som nabo og håber, du vil kontakte os, så vi kan høre om dine ønsker 


og forventninger til et nyt rekreativt areal i nærområdet. Når vi har hørt fra myndighederne, inviterer vi 


til et informationsmøde på havnen. 


 


Du kan kontakte Havnefoged Morten på telefon 4793 9119 og mail lynaes.havn@mail.dk 


 


 


Med venlig hilsen 


 


Bestyrelse og personale på Lynæs Havn 


 


 



http://www.lynaes-havn.dk/

mailto:lynaes.havn@mail.dk

mailto:lynaes.havn@mail.dk
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Forslag til den færdige plan.        


 


 


Tegning fra Lokalplan nr. 52.                                            Tegning fra projektet i 2006.                        


        


                                         



http://www.lynaes-havn.dk/

mailto:lynaes.havn@mail.dk
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Kystdirektoratet 


Kystzoneforvaltning 


Højbovej 1 


7620 Lemvig 


kdi@kyst.dk 


 


Att.: AC-fuldmægtig Lotte Beck Olsen 


 


                                                                                                                      Lynæs, 07-05-2019 


 


 


 
KDI 18/02425 – Revideret ansøgning 
 
Lynæs Havn amba. – Etape 2 – Udvidelse af landarealet mod øst og etablering af rekreativt areal.  


 


Med henvisning til myndighedsbehandling og godkendelsen fra 2006 til etape 1 af udvidelsen, fremsendes 


hermed ansøgning om etape 2. 


 


Vi har fremlagt vore tanker på et møde i Halsnæs Kommune, som meddeler, at plangrundlaget for projektet 


er i orden, idet udvidelsen er indeholdt i den eksisterende lokalplan nr. 52 for Lynæs Havn. 


 


Formålet med arealudvidelsen på ca. 6.400 m2 er begrundet i manglende landarealer til vinteropbevaring af 


både og ønsket om et større rekreativt areal for naturoplevelser og primitiv overnatning.  


Aktuelt har vi med støtte fra ”Friluftsrådet” etableret to velbesøgte sheltere med bålplads. Men pladsen er 


meget trang. Udvidelsen vil samtidig kunne forbedre adgangsforholdene for fjordens mange kajakaktiviterer. 


 


Lokalhistorikere har interesse i at formidle fortællingen om det store Lynæs-1 Vikingeskib, der år tilbage blev 


fundet i Skuldevig øst for Lynæs Havn. Der er forslag om at opsætte infotavle og måske etablere et bådelaug. 


 


Havnens seneste investering i systemstativer til bådenes vinteropbevaring på land, er i sommermånederne 


stablet og optager ikke megen plads. Dette har betydet gode grønne aktivitetsarealer for bl.a. autocampere 


samt P-pladser til det stigende antal vind- og kite-surfere, samt badegæster der opsøger den populære kyst-


strækning vest for havnen. 


 


Af bygningsmæssige anlæg omfatter nærværende ansøgning flytning af de 2 stk. eksisterende sheltere inkl. 


grillplads og trappe til kajakroerne til det nye areals syd-østligste hjørne, samt etablering af en ”madpakkepa-


villon” på nuværende shelterplads.  


 


Projektet har fået stor opbakning på havnens seneste generalforsamling 23. marts 2019. 


 


Som bilag vedlægges dokumenter som angivet i dette brev. 


 


Er der spørgsmål til nærværende projektansøgning, kan kontaktes: 
Bestyrelsesmedlem/Sekretær Ole Steen Lintrup ole@lintrup.eu samt arbejdstelefon +45  4029 7900 


 


 


Med venlig hilsen 


 


 


 


Lynæs Havn amba. 


Havnefoged Morten Frederiksen 


Tlf. +45 4793 9119 


E-mail: lynaes.havn@mail.dk 


 



http://www.lynaes-havn.dk/

mailto:lynaes.havn@mail.dk

mailto:kdi@kyst.dk

mailto:ole@lintrup.eu

mailto:lynaes.havn@mail.dk
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Projektgrundlag: (bilag til denne ansøgning): 


 
1) Nærværende projektansøgning, dateret 07-05-2019 (3 sider) 
2) Kystdirektoratets ansøgningsskema, dateret 06-05-2019  
3) Anmeldelse til vvm-screening, dateret 07-05-2019 
4) Situationsplan og 3 stk. snitskitser, 12-02-2019 
5) Madpakkehus/grillhytte, skitse 
6) Fotobilag, dateret 06-05-2019 
7) Generalforsamlingsbeslutning 23. marts 2019 
8) Søkort med udvidelse angivet 
9) NIRAS tegn 101 B rev. 10-03-2006 
10) NIRAS tegn 002 og 004 af 06-02-2006 
11) Naboorienteringsbrev af 25-09-2018  
12) Svarmail af 31-10-2018 fra DN på orienteringsbrev 


 


Øvrigt grundlag: 


 
 Halsnæs Kommune, Lokalplan nr. 52 for Lynæs Havn 
 Halsnæs Kommune, Redegørelse for uudnyttede reservationer til ferie- og fritidsanlæg 14-02-2017 
 Halsnæs Kommune, mail 09-07-2018 


 
 Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, tilladelse dateret 06-01-2016 og 28-02-2006  
 Kystdirektoratets mail af 07- og 09-06-2005 med Farvandsvæsenets udtalelse dateret 07-06-2005. 
 Marinarkæologisk forundersøgelse Lynæs Havn, Etape 1, MMU j.nr. 2470  
 Kulturarvsstyrelsens brev til Kystdirektoratet dateret 07-06-2004 


 


Naboer: 


 


Rusebakken 12, 3390 Hundested (7g Lynæs By, Thorup, ejendomsnr. 2600015167) 


Rusebakken 14, 3390 Hundested (7f Lynæs By, Thorup, ejendomsnr. 2600019182) 


Rusebakken 11, 3390 Hundested (7c Lynæs By, Thorup, ejendomsnr. 2600019230) 


 


 
 


Naboorienteringsbrev af 25-09-2018 er omdelt til de 18 nærmeste naboer. (bilag 10 til denne ansøgning) 


Svarmail af 31-10-2018 fra DN på orienteringsbrev. (bilag 11 til denne ansøgning)  


 



http://www.lynaes-havn.dk/

mailto:lynaes.havn@mail.dk
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Kortfattet projektbeskrivelse: 
 
Det kommende landareal er på i alt ca. 6.400 m2, hævet ca. 1,80 cm over DV, og svarende til terrænkoten 
på tilstødende landareal. 
Havneudvidelsens udføres inden for rammerne af det samlede projekt fra 2005, hvor kun 1. etape blev ud-
ført i 2006, samt gælden lokalplan nr. 52. 


Arealudvidelsen etableres med tilkørt ren indbygget råjord samt toplag. 
 
Projektet udelukker ikke en senere uddybning af jollebassinet, etablering af en dækmole mod øst og nye jol-
le- og kajakbroer som skitseret i det oprindelige projekt fra 2005. 
 
De 2 stk. eksisterende sheltere, grillplads og ”kajaktrappe” støttet af Friluftsrådet, som er opført på etape 1-
arealet, planlægges flyttet til det nye rekreative østareal. 
 
Strandarealet mod øst forberedes for primitivt ophold, teltning og bålplads. 
 
Der udføres beplantningsbælter som angivet på situationsplan. 
 
En stiforbindelse kan etableres fra nyt rekreativt østareal til offentlig vandresti langs skrænten til St. Karls-
minde. 
 


Etablering af en ottekantet ”madpakkepavillon” på den nuværende shelterplads, hvor der på enkelte af pa-


villonens lukkede facader kan placeres opslagstavler om Lynæs 1-Vikingeskibet. 
 


Entreprenørbeskrivelse for arealopfyldningen: 


 
- Arealopfyldningen sker med tilkørt ren råjord og et 20 cm toplag.  
- Kontrol af modtaget jord mht. forurening, anvisninger og anden myndigheds kontrol. 
- Udlægning af jernplader (køreplader) på eksisterende terræn. 
- Indbygningen af råjorden foretages med maskiner udstyret med GPS. 
- Opfyldningen udføres 20 cm under fremtidigt/eksisterende terræn. 
- På opfyldning udføres opbygning af stabil med 10 cm 0/32 tegl/beton i bunden, og med 10 cm 0/32 


knust beton som toplag. 
- Lagene udlægges af 2 omgange, og der komprimeres for hvert lag. 
- Udlægning af ral-/grabsten mod syd/jollebassin. 
- Fejning af asfaltvej med fejetraktor. 


 


Tidsplan: 


 


- 2019: Diverse godkendelser indhentes. 


- 2020, Forår: Entreprenøraftaler udarbejdes. 


- 2020, August/september: Opfyldning af arealet, varighed ca. 1 måned.  


- 2020, Flytning af sheltere og grillplads samt udførelse af beplantninger mm. 


 


Tegningsmateriale: 


 


- 01 Situationsplan, 12-02-2019. 


- 02 Snit A-A Skråning mod skrænt, 12-02-2019. 


- 03 Snit B-B Strandareal mod øst, 12-02-2019. 


- 04 Snit C-C Mod jollebassin, 12-02-2019. 


 


Grovbudget: 


 


- Budget godkendt af generalforsamlingen kr. 400.000,- inkl. usikkerhed ekskl. moms 


- Mulighed for økonomisk støtte fra fonde og diverse puljer skal undersøges.  



http://www.lynaes-havn.dk/

mailto:lynaes.havn@mail.dk





DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Telefon 25 94 06 66
Mobil 21 46 38 63

   

CVR-nr. 33 77 94 02
Mail ls@dj-mg.dk
Web www.dj-mg.dk

 

Den 4. april 2019 kl. 09.59.28 +02.00, skrev Lotte Beck Olsen
<Lotte.Beck.Olsen@kyst.dk>:

Kære Ole

 

Tak for tilbagemeldingen.

 

Jeg sætter vores sag i bero indtil jeg hører fra dig igen.

 

Med venlig hilsen

Lotte Beck Olsen
AC-fuldmægtig l Kystzoneforvaltning
+45 91 33 84 32 l lbo@kyst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk

Følg os på: 

    

Fra: ole@lintrup.eu [mailto:ole@lintrup.eu] 
Sendt: 4. april 2019 09:38
Til: Lotte Beck Olsen
Cc: L Morten Frederiksen ; L Peter Lassen 
Emne: Re: KDI 18/02425: Anmodning om status - yderligere oplysninger vedr. Lynæs Havn -
Etape 2-Uddybning af jollehavn og udvidelse af landareal mod øst.

 

http://www.dj-mg.dk/
https://www.linkedin.com/company/81331?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A81331%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1460706507847%2Ctas%3Akystdirekt
http://www.kyst.dk/
mailto:kdi@kyst.dk
https://www.instagram.com/kystdirektoratet/
https://www.facebook.com/kystdk
mailto:lbo@kyst.dk
mailto:ls@dj-mg.dk
https://www.youtube.com/user/smukkerekyster


Kære Lotte

Tak for din mail, og jeg har flere gange ønsket at give dig en  tilbagemelding -
men nu kom du først!

 

Vi havde den 23. marts 2019 generalforsamling i Lynæs Havn amba. hvor jeg
præsentere vore 2 forslag:

1. Det store projekt, inkl. uddybning af jollebassin og med broer anslået kr. 4
mio. ekskl. usikkerhed og moms) 2. Det mindre projekt, nyt landareal inkl.
rekreativt område kr. 400.000,- inkl. usikkerheds ekskl. moms. (Indstilling
vedhæftet denne mail)

 

Bestyrelsen indstillede det mindre projekt pkt. 04 som fik fuld tilslutning.
(Referat vedhæftet)

Jeg har igangsat anmeldelse til vvm-screening hos miljørådgiver fra
rådgivende ingeniører Dines Jørgensen i Hillerød, som forventes afsluttet
medio maj måned 2019.

Herefter kan jeg fremsende ny ansøgning til jer, inkl. det reviderede projekt og
med besvarelse af de stillede spørgsmål omkring 01. juni 2019.

 

Med venlig hilsen

Lynæs Havn amba.

v/Ole Steen Lintrup

 

_/)_/)_/)_/)_/)_/)_/)

 

Med venlig hilsen

Ole Steen Lintrup

M: 4029 7900

@: ole@lintrup.eu

 

mailto:ole@lintrup.eu


 

 

Den 4. april 2019 kl. 08.43.24 +02.00, skrev Lotte Beck Olsen
<Lotte.Beck.Olsen@kyst.dk>:

Kære Ole Steen Lintrup

 

Kystdirektoratet skal anmode om at få oplyst status i sagen.

 

Derudover vedhæfter vi de bemærkninger, som vi har modtaget i
sagen.

 

Med venlig hilsen

Lotte Beck Olsen
AC-fuldmægtig l Kystzoneforvaltning
+45 91 33 84 32 l lbo@kyst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l
www.kyst.dk

Følg os på: 

    

Fra: Lotte Beck Olsen 
Sendt: 26. september 2018 08:59
Til: 'ole@lintrup.eu'
Emne: KDI 18/02425: Anmodning om yderligere oplysninger vedr. Lynæs Havn
- Etape 2-Uddybning af jollehavn og udvidelse af landareal mod øst.

 

Kære Ole Steen Lintrup

 

Tak for den fremsendte ansøgning.

 

http://www.kyst.dk/
https://www.linkedin.com/company/81331?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A81331%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1460706507847%2Ctas%3Akystdirekt
https://www.facebook.com/kystdk
https://www.instagram.com/kystdirektoratet/
https://www.youtube.com/user/smukkerekyster
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:lbo@kyst.dk


Vi har været ved at se det fremsendte igennem og vi har på den
baggrund behov for en række oplysninger.

 

1)      For at vi kan gå videre med sagen, så bedes I oplyse, om
havnebestyrelsen samlet set bakker op om projektet.

Det fremgår af Den danske havnelods, at havnen er privat. Vi skal i
den forbindelse gøre opmærksom på, at det er havnen, der som ejer af
anlæggene også vil være ansvarlig for at en evt. tilladelses vilkår
overholdes. Endvidere vil der muligvis blive stillet vilkår om, at der
skal stilles en sikkerhedsstillelse i tilfælde af, at havnen skal fjernes.

 

2)      Der skal foreligge et konkret opdateret projekt, hvor der er
skitser/plantegninger/beskrivelser af de ting, som I ønsker at søge om.

 

3)      Oplysninger om, hvorvidt der er behov for at udvide havnens
søområde – er der ventelister mv.

 

4)      I forbindelse med vores behandling af sagen skal vi tage stilling til,
om projektet er omfattet af miljøvurderingsloven. For at vi har et
tilstrækkeligt oplysningsgrundlag for at foretage denne vurdering, skal
vi bede om, at I fremsender de oplysninger, som fremgår af bilag 6 til
loven (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM) – lov nr. 448 af 10. maj
2017). I den forbindelse er det endvidere vigtigt, at I forholde jer til,
om det nærliggende Natura 2000-område vil blive påvirket af
projektet – både i anlægsfasen og i driftsfasen.

 

Vi kan generelt henvise til vores ”Administrationsgrundlag for
Søterritoriet”, hvor der fra side 49 er skrevet om udvidelse af
lystbådehavne, fra side 57 er der skrevet om uddybning og fra side 67
om opfyldning.

 

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til ovenstående.

Med venlig hilsen

Lotte Beck Olsen
AC-fuldmægtig l Kystzoneforvaltning



+45 91 33 84 32 l lbo@kyst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l
www.kyst.dk

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen.

Følg os på: 

    

Fra: ole@lintrup.eu [mailto:ole@lintrup.eu] 
Sendt: 10. september 2018 10:49
Til: $Kystdirektoratet (kdi)
Cc: Mette Skafte Vestergaard; L Morten Frederiksen 
Emne: Lynæs Havn - Etape 2-Uddybning af jollehavn og udvidelse af landareal
mod øst.

 

Til Kystdirektoratet, sektion "Søteritoriet"

Att. Landinspektør Thomas Larsen

 

Vedhæftet fremsendes ansøgningsdokumenter omfattende:

1) Projektansøgningsbrev med bilag (i alt 3 sider)

2) Ansøgningsskema (i alt 5 sider)

3) Landareal- og uddybningsnotat med foto og situationsplan (i
alt 4 sider)

4) Søkort ( i alt 1 side)

5) NIRAS-tegning fra 2006

6) NIRAS-tegning fra 2006

 

Som angivet i projektansøgningsbrev samt ansøgningsskema kan
undertegnede kontaktes for eventuelle supplerende oplysninger.

 

På vegne af Lynæs Havn amba

Ole Steen Lintrup

https://www.linkedin.com/company/81331?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A81331%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1460706507847%2Ctas%3Akystdirekt
https://www.facebook.com/kystdk
mailto:lbo@kyst.dk
mailto:kdi@kyst.dk
https://www.youtube.com/user/smukkerekyster
http://www.kyst.dk/
https://www.instagram.com/kystdirektoratet/


Bestyrelsesmedlem og sekretær

 

_/)_/)_/)_/)_/)_/)_/)

 

Med venlig hilsen

Ole Steen Lintrup

M: 4029 7900

@: ole@lintrup.eu

 

 

mailto:ole@lintrup.eu
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Kystdirektoratet 

Kystzoneforvaltning 

Højbovej 1 

7620 Lemvig 

kdi@kyst.dk 

 

Att.: AC-fuldmægtig Lotte Beck Olsen 

 

                                                                                                                      Lynæs, 07-05-2019 

 

 

 
KDI 18/02425 – Revideret ansøgning 
 
Lynæs Havn amba. – Etape 2 – Udvidelse af landarealet mod øst og etablering af rekreativt areal.  

 

Med henvisning til myndighedsbehandling og godkendelsen fra 2006 til etape 1 af udvidelsen, fremsendes 

hermed ansøgning om etape 2. 

 

Vi har fremlagt vore tanker på et møde i Halsnæs Kommune, som meddeler, at plangrundlaget for projektet 

er i orden, idet udvidelsen er indeholdt i den eksisterende lokalplan nr. 52 for Lynæs Havn. 

 

Formålet med arealudvidelsen på ca. 6.400 m2 er begrundet i manglende landarealer til vinteropbevaring af 

både og ønsket om et større rekreativt areal for naturoplevelser og primitiv overnatning.  

Aktuelt har vi med støtte fra ”Friluftsrådet” etableret to velbesøgte sheltere med bålplads. Men pladsen er 

meget trang. Udvidelsen vil samtidig kunne forbedre adgangsforholdene for fjordens mange kajakaktiviterer. 

 

Lokalhistorikere har interesse i at formidle fortællingen om det store Lynæs-1 Vikingeskib, der år tilbage blev 

fundet i Skuldevig øst for Lynæs Havn. Der er forslag om at opsætte infotavle og måske etablere et bådelaug. 

 

Havnens seneste investering i systemstativer til bådenes vinteropbevaring på land, er i sommermånederne 

stablet og optager ikke megen plads. Dette har betydet gode grønne aktivitetsarealer for bl.a. autocampere 

samt P-pladser til det stigende antal vind- og kite-surfere, samt badegæster der opsøger den populære kyst-

strækning vest for havnen. 

 

Af bygningsmæssige anlæg omfatter nærværende ansøgning flytning af de 2 stk. eksisterende sheltere inkl. 

grillplads og trappe til kajakroerne til det nye areals syd-østligste hjørne, samt etablering af en ”madpakkepa-

villon” på nuværende shelterplads.  

 

Projektet har fået stor opbakning på havnens seneste generalforsamling 23. marts 2019. 

 

Som bilag vedlægges dokumenter som angivet i dette brev. 

 

Er der spørgsmål til nærværende projektansøgning, kan kontaktes: 
Bestyrelsesmedlem/Sekretær Ole Steen Lintrup ole@lintrup.eu samt arbejdstelefon +45  4029 7900 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lynæs Havn amba. 

Havnefoged Morten Frederiksen 

Tlf. +45 4793 9119 

E-mail: lynaes.havn@mail.dk 

 

mailto:lynaes.havn@mail.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:ole@lintrup.eu
http://www.lynaes-havn.dk/
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Projektgrundlag: (bilag til denne ansøgning): 

 
1) Nærværende projektansøgning, dateret 07-05-2019 (3 sider) 
2) Kystdirektoratets ansøgningsskema, dateret 06-05-2019  
3) Anmeldelse til vvm-screening, dateret 07-05-2019 
4) Situationsplan og 3 stk. snitskitser, 12-02-2019 
5) Madpakkehus/grillhytte, skitse 
6) Fotobilag, dateret 06-05-2019 
7) Generalforsamlingsbeslutning 23. marts 2019 
8) Søkort med udvidelse angivet 
9) NIRAS tegn 101 B rev. 10-03-2006 
10) NIRAS tegn 002 og 004 af 06-02-2006 
11) Naboorienteringsbrev af 25-09-2018  
12) Svarmail af 31-10-2018 fra DN på orienteringsbrev 

 

Øvrigt grundlag: 

 
 Halsnæs Kommune, Lokalplan nr. 52 for Lynæs Havn 
 Halsnæs Kommune, Redegørelse for uudnyttede reservationer til ferie- og fritidsanlæg 14-02-2017 
 Halsnæs Kommune, mail 09-07-2018 

 
 Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, tilladelse dateret 06-01-2016 og 28-02-2006  
 Kystdirektoratets mail af 07- og 09-06-2005 med Farvandsvæsenets udtalelse dateret 07-06-2005. 
 Marinarkæologisk forundersøgelse Lynæs Havn, Etape 1, MMU j.nr. 2470  
 Kulturarvsstyrelsens brev til Kystdirektoratet dateret 07-06-2004 

 

Naboer: 

 

Rusebakken 12, 3390 Hundested (7g Lynæs By, Thorup, ejendomsnr. 2600015167) 

Rusebakken 14, 3390 Hundested (7f Lynæs By, Thorup, ejendomsnr. 2600019182) 

Rusebakken 11, 3390 Hundested (7c Lynæs By, Thorup, ejendomsnr. 2600019230) 

 

 
 

Naboorienteringsbrev af 25-09-2018 er omdelt til de 18 nærmeste naboer. (bilag 10 til denne ansøgning) 

Svarmail af 31-10-2018 fra DN på orienteringsbrev. (bilag 11 til denne ansøgning)  

 

http://www.lynaes-havn.dk/
mailto:lynaes.havn@mail.dk
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Kortfattet projektbeskrivelse: 
 
Det kommende landareal er på i alt ca. 6.400 m2, hævet ca. 1,80 cm over DV, og svarende til terrænkoten 
på tilstødende landareal. 
Havneudvidelsens udføres inden for rammerne af det samlede projekt fra 2005, hvor kun 1. etape blev ud-
ført i 2006, samt gælden lokalplan nr. 52. 

Arealudvidelsen etableres med tilkørt ren indbygget råjord samt toplag. 
 
Projektet udelukker ikke en senere uddybning af jollebassinet, etablering af en dækmole mod øst og nye jol-
le- og kajakbroer som skitseret i det oprindelige projekt fra 2005. 
 
De 2 stk. eksisterende sheltere, grillplads og ”kajaktrappe” støttet af Friluftsrådet, som er opført på etape 1-
arealet, planlægges flyttet til det nye rekreative østareal. 
 
Strandarealet mod øst forberedes for primitivt ophold, teltning og bålplads. 
 
Der udføres beplantningsbælter som angivet på situationsplan. 
 
En stiforbindelse kan etableres fra nyt rekreativt østareal til offentlig vandresti langs skrænten til St. Karls-
minde. 
 

Etablering af en ottekantet ”madpakkepavillon” på den nuværende shelterplads, hvor der på enkelte af pa-

villonens lukkede facader kan placeres opslagstavler om Lynæs 1-Vikingeskibet. 
 

Entreprenørbeskrivelse for arealopfyldningen: 

 
- Arealopfyldningen sker med tilkørt ren råjord og et 20 cm toplag.  
- Kontrol af modtaget jord mht. forurening, anvisninger og anden myndigheds kontrol. 
- Udlægning af jernplader (køreplader) på eksisterende terræn. 
- Indbygningen af råjorden foretages med maskiner udstyret med GPS. 
- Opfyldningen udføres 20 cm under fremtidigt/eksisterende terræn. 
- På opfyldning udføres opbygning af stabil med 10 cm 0/32 tegl/beton i bunden, og med 10 cm 0/32 

knust beton som toplag. 
- Lagene udlægges af 2 omgange, og der komprimeres for hvert lag. 
- Udlægning af ral-/grabsten mod syd/jollebassin. 
- Fejning af asfaltvej med fejetraktor. 

 

Tidsplan: 

 

- 2019: Diverse godkendelser indhentes. 

- 2020, Forår: Entreprenøraftaler udarbejdes. 

- 2020, August/september: Opfyldning af arealet, varighed ca. 1 måned.  

- 2020, Flytning af sheltere og grillplads samt udførelse af beplantninger mm. 

 

Tegningsmateriale: 

 

- 01 Situationsplan, 12-02-2019. 

- 02 Snit A-A Skråning mod skrænt, 12-02-2019. 

- 03 Snit B-B Strandareal mod øst, 12-02-2019. 

- 04 Snit C-C Mod jollebassin, 12-02-2019. 

 

Grovbudget: 

 

- Budget godkendt af generalforsamlingen kr. 400.000,- inkl. usikkerhed ekskl. moms 

- Mulighed for økonomisk støtte fra fonde og diverse puljer skal undersøges.  

mailto:lynaes.havn@mail.dk
http://www.lynaes-havn.dk/
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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  

 
       

 
 

 

Til Kystdirektoratets notater: 
  

 

Dato for modtagelse:    Journal nr.:  

  

         

 

Projekttype:    Sagsbehandler:  

  

         

       
 

 

 
 

 

 
A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 

 

 

 

Navn   
 

 

Lynæs Havn amba. 
 

     

 

Adresse   
 

 

Lynæs Havnevej 15B 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

Lynæs Havn 3390 Hundested 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

+45 4793 9119  lynaes.havn@mail.dk 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) 
 

 

Navn   
 

 

Ole Steen Lintrup, sekretær i Lynæs Havn amba. 
 

     

 

Adresse   
 

 

Slangerupgade 9 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 3400 Hillerød 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

 +45 4029 7900 ole@lintrup.eu 
 

     

 
 

     

 

C. Offentliggørelse af oplysninger   
 

 

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets  

hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 

andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     

 

Dato Underskrift  
 

 

07-05-2019 

                                                                 

 

     

 
 

     

 

D. Anlæggets placering   
 

 

Adresse   
 

 

Lynæs Havnevej 
 

     

 

Postnr. By Kommune 
 

 

3390 Hundested Halsnæs 
 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 

Øst for matr. 13e Lynæs By, Thorup 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I  

 

Vi henviser til brev dateret 07-05-2019 med tilhørende bilag 

 

   

 

http://www.kyst.dk/
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 

Vi henviser til brev dateret 07-05-2019 med tilhørende bilag 

 

   

 
 

 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives  m³  

 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 

 

                           

 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives I alt ca. 13.280 m³  

 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

 Arealopfyldningen sker med tilkørt ren råjord og et 20 cm toplag.  

 

     

 
 

     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 
- Søkort med indtegnet anlæg 
- Matrikelkort med indtegnet anlæg 
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

 Vi henviser til brev dateret 07-05-2019 med tilhørende bilag.  

     

 
 

     

 J. Erklæring og underskrift  

 
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 

 

     

 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  

 07-05-2019 Havnefoged Morten Frederiksen 

    

 

     

 
 
 
 

http://www.kyst.dk/
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Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
Højbovej 1 
Postboks 100 
7620 Lemvig 
 

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 

 
 

Vejledning til ansøgningsskema 
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 

 
 
Punkt A. Oplysninger om ejere 

Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller 
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 
 
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) 
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.  
 
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om 
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de 
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets 
hjemmeside. 
 
Punkt D. Anlæggets placering 

Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at 
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller 
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 
 
Punkt E. Beskrivelse af anlægget 
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for 
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og 
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  
 
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. 
Anlæggets 

- dimensioner 
- kumulation med andre projekter  
- anvendelse af naturressourcer 
- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 

mailto:kdi@kyst.dk
http://www.miljoportalen.dk/
http://www.kyst.dk/
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  

- nuværende arealanvendelse 
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet 
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er 

fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses 
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, 
kulturelt eller arkæologisk synspunkt 

 

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) 
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter 
- påvirkningers grader og -kompleksitet 
- påvirkningens sandsynlighed 
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

  

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 

 
Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og 
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets 
påvirkning på miljøet.  
 
Punkt G. Uddybning 
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor 
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske 
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. 
 
Punkt H. Opfyldning 
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen 
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal 
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. 
 
Punkt I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan 
behandles: 

- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. 

Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.  
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives 

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget 

strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. 
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal 
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er 
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget 
opføres på hans ejendom.  

 

http://www.miljoportalen.dk/
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 
eller på email: kdi@kyst.dk.  
 
Kystdirektoratet 

http://www.kyst.dk/


Bilag 1  

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens 
bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens 
bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, 
medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets 
oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst  
Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Der er ønske om at udvide Lynæs Havn. 

 
Formålet med arealudvidelsen er manglende landarealer til vinteropbevaring 
af både og ønsket om et større rekreativt areal for naturoplevelser og 
primitiv overnatning. 
 
På den baggrund blev Lynæs Havn i 2006 udvidet øst for den eksisterende 
jollehavn med ca. 2.760 m2, 1. etape. I forbindelse med udvidelsen blev der 
udført marinearkæologiske undersøgelser på arealet og dispenseret fra den 
eksisterende fredning. 
 
Lynæs Havn ønsker nu at fortsætte udvidelsen af havnen med 2. etape. 
Nærværende projekt omhandler 2. etape, som er en opfyldning af arealet øst 
for 1. etape, se bilag 1. 
 
Det kommende landareal, som skal opfyldes, er på ca. 6.400 m2. Arealet 
bliver hævet ca. 2,0 m, svarende til nogenlunde samme terrænkote som på 
det tilstødende areal, 1. etape. 
 
Opfyldningen inkl. skråninger mod nord, øst og syd etableres med rent 
indbygningsegnet råjord og omfatter ca. 12.000 m3. Opfyldningen afsluttes 
med ca. 20 cm egnet toplag af knust genbrugsbeton og tegl, svarende til ca.  
1.280 m3.  



 
Opfyldningen af arealet udføres med ren råjord, hvorefter der tilføres stabil 
med 10 cm 0/32 tegl/beton efterfulgt af 10 cm 0/32 knust beton som 
afsluttende toplag. Lagene udlægges af 2 omgange og der komprimeres for 
hvert lag. Se bilag 2 for snittegning mod øst. 
 
De 2 eksisterende sheltere, grillplads og ”kajaktrappe”, som er opført på 
etape 1-arealet, ønskes flyttet til det nye rekreative område på etape 2. 
Endvidere etableres der beplantningsbælter, se bilag 1. 
 
Nord for 2. etape er den hellige Boes Kilde, offentlig vandresti og de 
fredede skræntarealer Skuldeklint. I forbindelse med 2. etape oprettes der, 
ligesom for 1. etape, en 10 m afstandszone til Boes Kilde. Inden for denne 
zone udføres opfyldningen som en skråning uden toplag, se bilag 3.  
 
Vandet fra kilden og trykvandet fra skrænten udledes til fjorden via en 
rende, som løber nord for 1. og 2. etape, i en østlig retning. 
 
Vandrestien og skrænten ændres ikke i forbindelse med projektet. 
 
Bilag 

Bilag 1: Plantegning over etaper 
Bilag 2: Snittegning mod øst 
Bilag 3: Snittegning mod nord 
Bilag 4: Søkort 
Bilag 5: Oversigtskort 1:50.000 
Bilag 6: Oversigtskort 1:5.000 
Bilag 7: Tegninger af shelterne 
Bilag 8: Bluespot kort 1:2.500 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Lynæs Havn amba. 
Lynæs Havnevej 15B 
3390 Hundested 
Tlf.: 47 93 91 19, mail: lynaes.havn@mail.dk 
Kontaktperson: Ole Steen Lintrup, tlf.: 40 29 79 00, mail: ole@lintrup.eu  

mailto:lynaes.havn@mail.dk


Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson DJ Miljø & Geoteknik P/S 
Falkevej 12  
3400 Hillerød 
Louise Stenander, tlf.: 21 46 38 63, mail: ls@dj-mg.dk  

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug 
angives anlæggets geografiske placering angivet ved 
koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 datum). 

Lynæs Havnevej  
3390 Hundested 
Matr.nr. Øst for matr. nr. 13e Lynæs By, Thorup  
Koordinater for områdets 4 hjørneafmærkninger bredde/længde (WGS-84 
datum): 
SØ-hjørne: ca. 56.6582’ N, 52.1713’ E 
NØ-hjørne: ca. 56.6917’ N, 52.1473’ E 
NV-hjørne: ca. 56.6791’ N, 52.0426’ E 
NS-hjørne: ca. 56.6552’ N, 52.0688’ E 
Se vedlagte søkort bilag 4 

Projektet berører følgende kommune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er 
placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af projektet) 

Halsnæs  

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. 
For havbrug angives anlæggets placering på et søkort. 

Se bilag 5 
1:50.000 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning 
af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg). 

Målestok angives: 
Se bilag 6 
1:5.000 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og konkrete projekter (VVM). 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 x   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
10. INFRASTRUKTURPROJEKTER 
l) Uddybning og opfyldning på søterritoriet 

Projektets karakteristika  Tekst  
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet 
omfatter angives navn og adresse på de eller den 
pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav 

Kystdirektoratet 
Højbovej 1 
7620 Lemvig  



Øst for matr. 13e Lynæs By, Thorup 
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det 
fremtidige samlede bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2:  
2 stk. sheltere på hver 10,5 m2, i alt 21 m2, se bilag 7 for tegninger af 
shelterne 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2:  
Arealet opfyldes af råjord efterfulgt af knust beton og tegl. Dermed befæstes 
ingen arealer i forbindelse med projektet, da opbygningen medføre, at regn-
/overfladevandet kan nedsive. 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2:  
Arealet opfyldes af råjord efterfulgt af knust beton og tegl. Dermed befæstes 
ingen arealer i forbindelse med projektet, da opbygningen medføre, at regn-
/overfladevandet kan nedsive. 

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med 
projektet og i givet fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 

Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet 
fald, hvor meget i m: Nej, der opfyldes kun 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2: 6.400 m2 
Projektets bebyggede areal i m2:  
2 stk. sheltere på hver 10,5 m2, i alt 21 m2 

Projektets nye befæstede areal i m2: Arealet opfyldes af råjord efterfulgt af 
knust beton og tegl. Dermed befæstes ingen arealer i forbindelse med 
projektet, da opbygningen medføre, at regn-/overfladevandet kan nedsive. 
Projektets samlede bygningsmasse i m3: 
2 stk. sheltere á 10,5 m2 med højde 1,5 m = ca. 32 m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m: 2 m – shelterne hæves ca. 0,5 m 
over terræn 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet: Der foretages ingen nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet. 
 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
Ca. 12.800 m3 ren råjord 
Ca. 1.280 m3 knust genbrugs beton/tegl 
Vandmængde i anlægsperioden: Der anvendes ikke vand i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden: Der genereres ikke noget affald 
i forbindelse med projektet 



Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: Der genereres ikke noget 
spildevand i forbindelse med projektet 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: 
Der genereres ikke noget spildevand i forbindelse med projektet 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Regnvand nedsiver på området 
Anlægsperioden angivet som mm/åå-mm/åå: 08/20 – 09/20 

Projektets karakteristika  Tekst  
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: Der anvendes ingen råstoffer til 
vedligehold og anvendelse af arealet 
Mellemprodukter – type og mængde: Nej 
Færdigvarer – type og mængde: Nej 
Vandmængde i driftsfasen: Nej 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i 
driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

Farligt affald: Nej 
Andet affald: Nej 
Spildevand til renseanlæg: Nej 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Nej  
Håndtering af regnvand: Regnvandet nedsiver på arealet  

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

  x   

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? 

  x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne 
standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne 
overholdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-
dokumenter? 

  x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-
dokumenter? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke 
vil kunne overholdes. 



12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

  x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-
konklusioner? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke 
vil kunne overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt 
lokalt fastsatte støjgrænser? 

  x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
vejledninger eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, 
regler og bekendtgørelser om luftforurening? 

(x)   Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
vejledninger, regler eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 
I driftsfasen er bådene omfattet af: Bekendtgørelse om regulering af 
støj og luftemissioner fra fritidsfartøjer 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 

x   Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

x   Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 
 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede 
støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

  
 
x 

  
 
 
x 

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 
I forbindelse med tilkørslen af materialerne, kan der forekomme 
støvgener, dette vil blive imødekommet med sprinkling. 
 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede 
lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

    
 
x 
x 

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 



22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for 
belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   
 
 
x 
x  

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

  x   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle 
formål? 

x   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 
Jf. Lokalplan nr. 52 for Lynæs Havn, er formålet med lokalplanen at 
sikre, at Lynæs Havn kan færdiggøres bl.a. ved opfyldning. 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- 
og beskyttelseslinjer? 

x    Hvis »ja« angiv hvilke: 
Strandbeskyttelseslinjen (§ 15) – til etablering af sheltere og 
beplantning 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen 
af naboarealer? 

  x   

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen 
af udlagte råstofområder? 

  x   

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? x   Det er opfyldning på søterritoriet  
Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller 
indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af 
højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere 
end 20 m bredt.) 

  x   

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for 
realiseringen af en rejst fredningssag? 

  (x) Området er beliggende inden for det beskyttede område: Lynæs, 
Skuldeklint. Jf. § 1 er fredningens formål bl.a. at bevare 
landarealerne øst og vest for Lynæs Havn med skrænter og forland, 
at sikre de kystnære dele af kystterritoriet og bevare den åbne 
vandflade. Dog fremgår det af fredningens § 9, at på søterritoriet øst 



for Lynæs Havn bl.a. kan der etableres nyt havneområde og 
forstrand. 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 
3. 

    Ca. 15 m nord, § 3-beskyttet overdrev  

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald 
hvilke? 

  x   

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede 
område. 

    0 m - Arealet for opfyldning er beliggende inden for det fredede 
område: Lynæs, Skuldeklint 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-
områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

    Ca. 300 meter sydvest 
Natura 2000 område nr. 153 – Havet og kysten mellem Hundested 
og Rørvig 
Habitatområde nr. 134 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 102 – Havet mellem Korshage og 
Hundested  

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand 
eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? 

(x) 
 

Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 
Der foretages opfyldning på søterritorium, således foretages der 
fysiske ændring af et vandområde. 

36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

  x   

37. Er projektet placeret i et område med registreret 
jordforurening? 

  x   

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen 
er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. 

  x  Arealet er på nuværende tidspunkt beliggende på søterritorium. Ved 
opfyldning af arealet hæves koten, svarende nogenlunde til koten for 
1. etape.  

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? 

  (x) Arealet er på nuværende tidspunkt beliggende på søterritorium. Ved 
opfyldning af arealet hæves koten, svarende nogenlunde til koten for 
1. etape. Jf. bilag 8 – blusespot kort, er 1. etape ikke udpeget som 
risikoområde for oversvømmelse  

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, 
der sammen med det ansøgte må forventes at kunne 

  x   



medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative 
forhold)? 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande? 

  x   

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget 
af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de 
påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet? 

    Opfyldningen udføres så vandet kan nedsive, således ændres ikke 
vandbalancen for området. 
 
Opfyldningen og etableringen af sheltere, beplantning mv. udføres 
under hensyntagen til området, således, at det ikke virker 
skæmmende i landskabet. 
 
Særlig sårbar/beskyttet natur i området, herunder Boes Kilde og § 3-
beskyttet overdrev ændres ikke i forbindelse med projektet.   

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

 

Dato:______7/5 2019______ Bygherre/anmelder:___________________________________ 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og 
vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, 
som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage 
stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige 
hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke 
miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal 
sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-
myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 



Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige 
oplysninger til en offentlig myndighed. 

Officielle noter 

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 
om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EF-tidende 2001, nr. L 197, s. 30, og dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. 
april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet, EU-tidende 2014, nr. L 124, side 1. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194502#Henvisning_id34c6d20b-84a6-4220-a8f1-39c7173649bf
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© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Målforhold 1:50000
Dato 11-04-2019
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Matrikelkort
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21 JULI 20U

Miljø og Teknik 
Byg cg Bolig 
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Dato 30-04-2019

Signaturforklaring
Ortofoto forår
Matrikelskel
Optaget vej











LYNÆS GRILLHYTTE

Lynæs Tømrer enTreprise
frederik.lte@gmail.com 
Tlf. 23 32 14 20
Søvej 3 • 3390 Hundested

MANGE FORSKELLIGE MODELLER VELEGNET TIL:
HAVNE • BOLIGFORENINGER • BØRNEHAVER 
CAMPINGPLADSER • RESTAURANTER • M.M

Grilhytte udført af FSC-certificeret fyrtræ. Bygger af danske håndværkere.
Grillhytten har mange anvendelses muligheder, madpakkehus, 
rygeskur, gruppearbejdesplads i skole, med 16 siddepladser, eller 
20 siddepladser i rundkreds.

Priser fra 53.000,-

Model Lynæs Havn med 16 siddepladser ved borde 
kr. 78.000,- (som på billedet)

priser FrA  53.000,-
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                                                                                                                      Lynæs, 06-05-2019 

 
KDI 18/02425 – Revideret ansøgning 
Lynæs Havn amba. – Etape 2 – Fotobilag.   

 

 
 
Foto fra bro 18 (taget fra syd mod nord), med jollebassin tv. og bagved liggende vinterplads- landareal. 
Rød pil markerer areal udført i 2006 (Etape 1) og blå pil markerer kommende landareal (Etape 2)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto fra stien, langs skrænt, 10 m afstand til eksisterende landareal til højre. (Etape 1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto fra stien, set mod syd – eksisterende landareal til højre med sheltere og ”kajak-trappe”. (Etape 1) 
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Foto fra nuværende landareal, set mod øst – med ansøgt udvidelsesområde i forgrunden. (foto april 2019) 
 
 

 
 
Foto fra nuværende landareal, set mod øst – med eksist. sheltere og jollebassin th.  (foto april 2019) 
 
 

 
 
Luftfoto fra et af bådpladsområderne – bådene er placeret meget tæt. 
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Kære nabo til Lynæs Havn 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

Lynæs den 25-09-2018 

 

 
 
 
Lynæs Havn – Etape 2 – Uddybning af jollebassinet og færdiggørelse af landarealet mod øst. 

 

 

Vi skriver til dig for at oplyse om vore planer for jollebassinet og landarealet mod øst på Lynæs Havn. 

 

Vi er nu nået det tidspunkt, hvor vi ønsker at igangsætte planlægningen af en færdiggørelse af Lynæs 

Havn, og har fremsendt en ansøgning til myndighederne. 
 

Formålet er begrundet i manglende landarealer til vinteropbevaring af både, og en uddybning/udvidelse 

af jollebassinet vil støtte ønsket om at nedbringe ventelisten på små jollepladser. 

 

Pladsen omkring de to sheltere med bålplads er meget trang. Det vil vi forbedre ved at flytte de to shel-

tere og bålpladsen til det nye areal, hvor udsigten mod fjorden er bedst, og hvor der kan etableres be-

plantninger. 

 

Udvidelsen vil endvidere forbedre adgangsforholdene for fjordens kajakroere, så de kan komme i land, og 

en forbindelse til den fredede vandresti langs skræntfoden kan etableres.  

 

Der er vist interesse for at oplyse om det store Lynæs-1 Vikingeskib, der år tilbage blev fundet i Skuld-

evig. En infotavle og modelbygning af skibet kunne måske blive en ny aktivitet. 

 

De nuværende græsarealer/aktivitetsområder vil i sommermånederne kunne anvendes til bl.a. autocam-

pere og P-pladser til det stigende antal vind- og kitesurfere samt gæster, der opsøger havnen og stran-

den vest for havnen. 

 

På vedhæftede side kan du se den planlagte udvidelse og tegning fra henholdsvis lokalplan nr. 52 samt 

det tidligere godkendte projekt fra 2006, hvor kun etape 1 blev udført. 

 

Myndighedsbehandlingen varetages af Kystdirektoratet, der skriver til alle hørings- og orienteringsparter, 

herunder nærmeste naboer. ”Matriklerne umiddelbart til højre og venstre for projektområdet”. 

 

Vi ønsker en god dialog med dig som nabo og håber, du vil kontakte os, så vi kan høre om dine ønsker 

og forventninger til et nyt rekreativt areal i nærområdet. Når vi har hørt fra myndighederne, inviterer vi 

til et informationsmøde på havnen. 

 

Du kan kontakte Havnefoged Morten på telefon 4793 9119 og mail lynaes.havn@mail.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelse og personale på Lynæs Havn 

 

 

http://www.lynaes-havn.dk/
mailto:lynaes.havn@mail.dk
mailto:lynaes.havn@mail.dk
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Forslag til den færdige plan.        

 

 

Tegning fra Lokalplan nr. 52.                                            Tegning fra projektet i 2006.                        

        

                                         

mailto:lynaes.havn@mail.dk
http://www.lynaes-havn.dk/


Fra: Birgitte Benzon Bang <birgittebenzonbang@gmail.com>  
Sendt: 31. oktober 2018 18:55 
Til: lynaes.havn@mail.dk; mail@halsnaes.dk; kdi@kyst.dk; 
nordsjaelland@fredningsnaevn.dk; museum@vikingeskibsmuseet.dk; 
post@museumns.dk; digital.post@natmus.dk 
Cc: DN Hovedpostkasse <dn@dn.dk> 
Emne: Høring vedr. Lynæs Fredningen og evt. havn. 

 

DN Halsnæs 
Formand: Birgitte Benzon Bang 
Telefon: 29 46 95 44 
e-mail:halsnaes@dn.dk 

 

Dato: 31.10.2018 
  
Til:  
Lynæs Havn, lynaes.havn@mail.dk 
Halsnæs kommune, mail@halsnaes.dk 
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk 
Fredningsnævnet Nordsjælland, nordsjaelland@fredningsnaevn.dk 
Roskilde Vikingeskibsmuseum, museum@vikingeskibsmuseet.dk 
Nordsjællands Museum, post@museumns.dk 
Nationalmuseet, digital.post@natmus.dk 
  
Høringssvar vedrørende ønske om udvidelse af Lynæs Havn 
  
Lynæs Havn amba har udsendt en skrivelse til naboer til havnen, hvor man 

beretter om en ønsket udvidelse af eksisterende havn. Flere naboer har rettet 

henvendelse til DN Halsnæs i ønsket om at undgå en havneudvidelse. 
På begge sider af eksisterende havn er områderne fredede, den såkaldte 

Lynæs Fredning. 
Nord-vest for havnen er strand og en fredet stejleplads. 
Ud for havnen er farvandet, Isefjord N 2000-beskyttet, det er EU-

Habitatområde. 
Øst for havnen er skrænterne, Skulde Klint og længere mod øst Klintebakken, 

fredede. Ikke kun til skræntfoden, men hele vejen ud i fjorden til 2 meters 

dybde. 
Kyststrækningen er fredet ca. 2 km frem mod Sølager. Der løber en sti langs 

skræntfoden. Ved Boes Kilde er der fundet spor af en vikingeboplads. Der er i 

1940èrne funder en submarin boplads. 
  
Fredningen blev stadfæstet 23. januar 2004. Sag m. 03-111/200-0003 
  
Fredningen er karakteristisk, da der er en rig og sjælden fauna og flora på de 

sydvendte, varme skrænter. 
På lavt vand ud for Skulde Klint blev der i 1975 fundet et vikingeskib, 

Skuldevig-Skibet, eller ”Lynæs skibet”. De indsamlede dele befinder sig på 

Nationalmuseet. (oplysning af 20.9.2015) 
  
Ifølge fredningsbestemmelserne er det tilladt at lave en havneudvidelse. 
Dog beskriver Fredningsbestemmelsen §9 stk. 5: Et konkret projekt for 

anlæg og udformning af ny lystbådehavn med tilhørende havneområde og 

forstrand skal godkendes af Fredningsnævnet. 
  

mailto:mail@halsnaes.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:nordsjaelland@fredningsnaevn.dk
mailto:lynaes.havn@mail.dk
mailto:e-mail%3Ahalsnaes@dn.dk
mailto:digital.post@natmus.dk
mailto:museum@vikingeskibsmuseet.dk
mailto:post@museumns.dk


Nationalmuseets historiske laboratorium har udtalt, at området er et 

kulturhistorisk følsomt område. Farvandet omkring Lynæs er yderst 

interessant og bevaringsværdigt i marinarkæologisk og maritinhistorisk 

kontekst. Museumsinspektør ved Nationalmuseet har udtalt: ”Da fredningen 

ikke har været udsat for en systematisk marinarkæologisk undersøgelse, kan 

det ikke udelukkes på grundlag af det nuværende kendskab, at der findes 

flere undersøiske bopladser fra ældre stenalder”. 
Der er fundet økser fra yngre stenalder og bronzealderen tæt under kysten. 

Også fra jern- og middelalder er der gjort markante fund ved kysten og under 

vandet. 
  
Derfor skal Fredningsnævnet høres og DN Halsnæs anser det af yderste 

vigtighed, at der foretages arkæologiske undersøgelser af havbunden, inden 

der overhovedet tages spadestik til eventuel udvidelse af Lynæs Havn. 
  
Derfor retter vi også henvendelsen til Museerne. 
  
Med venlig hilsen 
DN Halsnæs 
Birgitte Benzon Bang 
Formand. 
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Notat  
 
 
 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 18/02425-15 
Ref. Lotte Beck Olsen 
04-06-2019 
 

Telefonnotat - talt med ansøger 

Opringning til Ole Steen Lintrup. 

Vi talte om vores praksis for at give tilladelser til opfyldninger, herunder at 
opfyldningen skal anvendes til havnerelaterede formål. OSL oplyste, at det alene 
er de yderste 10-20 meter af opfyldningen, der ikke skal anvendes til 
vinteropbevaringspladser. De eksisterende vinteropbevaringspladser skal 
fortsat anvendes til dette, men OSL oplyste, at bådene står alt for tæt, hvorfor 
der er behov for mere plads til dette. 

Vedrørende området hvor de ønsker at placere opfyldningen oplyste OSL, at der 
aktuelt kun er ca. 10-20 cm vanddybde, og nogen gange er området tørlagt. 
Derfor forventer de heller ikke at det vil medføre en ændring af kystforholdene. 
Adspurgt oplyste OSL, at der ikke er foretaget en kystteknisk vurdering af 
udformningen af opfyldningen. Ligeledes er det ikke deres umiddelbare 
vurdering, at de nærliggende Natura 2000-område vil blive påvirket, da det er 
beliggende vest for havnen og opfyldningen er placeret øst for havnen. 

Opfyldningen vil være placeret ud for en eksisterende skrænt, og vil derfor ikke 
visuelt påvirke de omkringliggende sommerhuse. OSL oplyste, at de er bekendt 
med, at ikke alle er positive for deres projekt. 

Derudover talte vi kort om, at det er os der skal vurdere, om opfyldningen er 
vvm-pligtig mv. 

Vi aftalt, at jeg vender tilbage, når jeg har set noget mere på det fremsendte. 

Lotte Olsen 
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Vurdering af miljøpåvirkning 

Ansøgers vurdering af, om 

projektet/anlægget kan få 

en indvirkning på miljøet 

med hensyn til følgende 

kriterier? 

Ja Nej Bemærkninger 

1. Projektets 

karakteristika: 

 

   

 Dimensioner (herunder 

mængde af materialer mv.) 

 

 x I 2006 blev etape 1 af udvidelsen af Lynæs Havn 

udført. Udvidelsen var på den østlige side af Lynæs 

Havn og omfattede et areal på ca. 2.760 m2, som blev 

opfyldt, se bilag 1 i anmeldelsen til vvm-screening af d. 

7. maj 2019. Nærværende projekt, 2. etape, er 

beliggende øst for 1. etape og er således en 

forlængelse heraf.  Det kommende landareal, som skal 

opfyldes er på ca. 6.400 m2. Der skal anvendes ca. 

12.800 m3 ren råjord og ca. 1.280 m3 rent knust 

genbrugsbeton. Der vil blive udført kontrol af modtaget 

jord iht. Jordflytningsbekendtgørelsen vedr. 

analyseparametre og frekvens. Der vil også blive udført 

kontrol af knust genbrugsbeton iht. 

Restproduktbekendtgørelsen og det anvendte 

genbrugsbeton skal være rent, svarende til kategori 1. 

Arealet bliver hævet med ca. 2 meter, svarende til 

nogenlunde samme terrænkote som på etape 1. På 

nuværende tidspunkt er lokalplanen (Lokalplan nr. 52) 

kun i mindre omfang udnyttet. De uudnyttede 

reservationer, jf. lokalplanen, omfatter bl.a. nyt 

strandområde mod øst og havne udvidelse mod øst. 

Således er nærværende projekt i tråd med lokalplanen. 

Shelterne, som ønskes flyttet til det kommende areal, 

er inspireret af bådeskur, se bilag 2 i anmeldelsen om 

vvm-screening af d. 7. maj 2019. De bygges i træ og 

males sorte. Således vil de på afstand ligne træbåde, 

der er vendt med bunden opad og dermed falde 

naturligt ind i bådepladsens øvrige miljø. Shelterne 

hæves ca. 50 cm over jorden og boltres fast på pæle, 

der rammes ned i jorden. De kan dermed nemt flyttes, 

såfremt der skulle være behov for det.  

Anlægsperiode (herunder 

beskrivelse af evt. 

etapeopdeling af projektet, 

sæson, varighed mv.) 

 x Anlægsperioden er efteråret 2020, og med ca. 1 

måneds varighed. 

Herefter skal de eksisterende sheltere og grillplads 

flyttes fra etape 1, som blev udført i 2006, til det 

nyopfyldte areal. Endvidere skal plantes 

hjemmehørende planter. 

Anlægsmetoder   x Opbygges med tilkørsel af ren jord klasse 0/1, 

efterfulgt af et 20 cm toplag. Entreprenøren udfører 

kontrol af modtaget jord mht. forurening, anvisninger 



og anden myndighedskontrol. Der udlægges jernplader 

(køreplader) på eksisterende terræn. 

Indbygningen af råjorden foretages med maskiner 

udstyret med gps. Toplaget (genbrugsbeton) udlægges 

af 2 omgange, og der komprimeres for hvert lag. 

Der udlægges endvidere ral-/grabsten mod 

syd/jollebassin. 

Den eksisterende asfaltvej fejes med fejetraktor. 

 Kumulation med andre 

projekter 

 x Projektet er beliggende øst for det tidligere opfyldte 

areal på søterritoriet og Lynæs Havn. Det udføres 

således i forlængelse af etape 1 af havneudvidelsen af 

Lynæs Havn fra 2006. Projektarealet skal ligesom 

etape 1 bl.a. anvendes til vinteropbevaring af både 

samt rekreative formål, såsom primitiv overnatning. 

Udvidelsen af Lynæs Havn vil således bidrage til øget 

mulighed for aktivitet i området. Men da det er simple 

konstruktioner der anlægges på arealet (sheltere, 

vinteropbevaring af både og grillplads) vurderes den 

øgede aktivitet at være under hensyn til naturen og 

miljøet i området.  

 Anvendelse af 

naturressourcer 

 x Der anvendes ren jord klasse 0/1 til opfyldning på 

søterritoriet efterfulgt af et toplag af ren knust 

tegl/beton og beton. 

Etableringen afsluttes med beplantning af 

hjemmehørende planter og udlægning af ral-/grabsten 

mod syd. 

Affaldsproduktion   x Der generes ikke affald i forbindelse med projektet, 

hverken i anlægsfasen eller driftsfasen. Evt. affald fra 

brugere af grillpladsen, sheltere mm. håndteres i 

skraldespande tilknyttet Lynæs Havn, som herefter 

tømmes og bortskaffes efter Halsnæs Kommunes 

gældende affaldsreglement.  

Forurening og gener 

 

 x Der vil i forbindelse med anlægsperioden være øget 

støj i form af transport til og fra området med levering 

af jord og materiale til toplaget. Dog forventes 

anlægsperioden at vare ca. 1 måned. Transporten og 

opfyldningen på søterritoriet vil foregå i hverdagene 

mellem kl. 7-17. Afstanden til nærmeste 

arealfølsomme anvendelse, beboelsesejendom, er ca. 

75 m mod nord. Det vurderes, at anlægsarbejdet godt 

kan overholde grænseværdierne for støj og vibrationer 

i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, da 

arbejdet udføres inden for normal arbejdstid og der 

anvendes traditionelle anlægsmaskiner. 

Til opfyldningen af arealet på søterritoriet anvendes 

ren jord klasse 0/1, efterfulgt af et toplag bestående af 

knust rent genbrugsbeton, svarende klasse 0/1. 

Området er ikke forureningskortlagt. 

Risikoen for ulykker, 

navnlig under hensyn til de 

 x Der tilføres ren jord klasse 0/1, som vil blive analyseret 

iht. Reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen. Ovenpå 



anvendte materialer og 

teknologier 

jorden lægges et toplag af ren knust 

genbrugsbeton/tegl, som iht. Miljøstyrelsens 

bekendtgørelse om restprodukter og jord kan anvendes 

i bygge- og anlægsarbejder.  

Der anvendes ikke kemikalier og projektet er ikke, 

hverken i driftsfasen eller anlægsfasen omfattet af 

risikobekendtgørelsen. 

2. Projekters placering - 

den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske 
områder, der kan blive 
berørt af projektet, skal 
tages i betragtning, 
navnlig: 

   

- nuværende 

arealanvendelse 

 x På nuværende tidspunkt er arealet for projektet et 

lavvandet område uden større rekreativværdig. Ved 

udvidelsen af Lynæs Havn og opfyldning på arealet, vil 

områdets rekreative værdig stige. Udvidelsen af 

havnen vil blive udført under hensyntagen til områdets 

udformning, natur og miljø, således vurderes projektet 

ikke at være skæmmende i landskabet. Der vil i 

forbindelse med projektet blive opsat skilte, så den 

eksisterende sti bedre kan findes og benyttes, hvilket 

vil bidrage til områdets rekreative værdig. Placeringen 

af shelterne bliver så der altid er læ ved mindst en af 

dem. Der etableres bålsted og naturhegn på vestsiden, 

ind mod bådepladsen. Det kommende areal får således 

en smuk udsigt udover Isefjorden og man kan sejle i 

kajak direkte ind til shelterne. Hvilket også bidrager til 

områdets rekreative værdig. Ved udvidelsen af Lynæs 

Havn forventes en øget aktivitet i området med bl.a. 

sejlads, dette vil dog, som følge af bl.a. vanddybden, 

havnens udformning og type, ikke være en forøgelse i 

af tung sejlads. Forøgelsen vil forventeligt være i form 

af bl.a. kajakker, joller og mindre lystbåde. Udvidelsen 

vil således kunne medføre øget støj i området, dette er 

dog primært gældende for sommerhalvåret. 

Ved udvidelsen af Lynæs Havn øges offentlighedens 

frie adgang til arealet, da fremkommeligheden og 

skiltningen i området forbedres.   

-naturressourcernes 

relative rigdom, kvalitet og 

regenereringskapacitet i 

området 

 

 x Der er ikke konstateret nogle naturressourcer i 

området. 

- det naturlige miljøs 

bæreevne med særlig 
opmærksomhed på 
følgende områder: 

   

a)vådområder 
 x Arealet på ca. 6.400 m2, som i forbindelse med 

projektet opfyldes, vil efter driftsfasen ikke længere 



   være et vådområde og Isefjorden vil blive reduceret 

med det pågældende areal. Nærværende projekt udgør 

kun en mindre del af det samlede areal for Isefjord på 

450 km2. I forbindelse med projektet vil et lavvandet 

kystareal, hvori der kan forekomme særegnet dyre- og 

planteliv, blive ændret til en landområde. Dette vil 

påvirke naturen/miljøet i det berørte område. Dog 

vurderes dette ikke at udgøre en trussel for de 

potentielt implicerede arter, da lignende levesteder 

forekommer flere steder langs kysten. Således 

udryddes levesteder ikke i forbindelse med projektet 

og det naturlige miljøs bæreevne vurderes at kunne 

håndtere projektet. Det omkringliggende vådområde, 

Isefjorden, vurderes ikke at blive påvirket ved 

projektet med yderligere tilførsel af næringsstoffer. 

Således vurderes projekts indflydelse på Isefjorden, at 

være af mindre betydning. 

b) kystområder  

 

 x Da nærværende projekt bl.a. omhandler et øget behov 

for vinteropbevaring af både, samt en naturlig 

færdiggørelsen af Lynæs Havn, jf. lokalplanen, er 

placeringen af udvidelsen både af hensyn til havnens 

naturlige udformning, men også med tanke på 

muligheden for at skabe acceptable forhold for alle 

bådepladser, som følge af vindretninger og 

bølgeforhold. 

Udformningen af udvidelsen indpasses i kystzonen på 

den bedst mulige måde. Dette fremgår bl.a. ved valg af 

materialer til shelterne og arealet udformning, 

herunder højde, skråninger og beplantninger. 

c) bjerg- og skovområder  

 

 x Projektet har ikke påvirkning på bjerg- og 

skovområder. 

d) reservater og 
naturparker  

 

 x Projektet vurderes ikke at være til hinder eller 

vanskeliggør formålet med et reservat eller naturpark. 

e) områder, der er 

registreret eller fredet ved 

national lovgivning; særligt 
beskyttede områder 

udpeget af medlemsstater i 
henhold til direktiv 
79/409/EØF og 92/43/ 
EØF  

 

x  Jf. Basisanalysen for Natura 2000 område nr. 153 

2016-2021, er der udpeget en række 

påvirkninger/trusler for nærværende Natura 2000 

område. Bl.a. er tilgroning, invasive arter, direkte 

påvirkning fra landbrugsdrift, erhvervsmæssigt fiskeri 

og forstyrrelse af fugle og havpattedyr udpeget som 

påvirkninger/trusler. På baggrund af de udpegede 

påvirkninger/trusler vurderes nærværende projekt ikke 

at påvirke Natura 2000 området. Der er i forbindelse 

med projektet foretaget valg ift. beskyttelse af dyr og 

natur, bl.a. er anlægsperioden sat til efteråret af 

hensyn til markfirbenet. Den potentielle øgede 

aktivitet, som følge af havneudvidelsen vurderes 

umiddelbart ikke at påvirke Natura 2000 området, da 



det bl.a. kun er mindre både, joller og kajakker, som 

vil gøre brug af udvidelsen fra vandsiden. 

 

På skrænterne nord for projektområdet er der § 3-

beskyttet overdrev, hvori der er registreret forekomst 

af markfirben, som er fredet, bilag IV art og på Bern-

konventionens liste II. Da markfirben er bilag IV art må 

den bl.a. ikke slås ihjel og den levesteder må ikke 

ødelægges. Markfirben er almindeligt forekomne ved 

kysterne i de lysåbne områder med løs jord, gerne 

sandet. Markfirbenets aktive periode påvirkes af 

temperaturen, men typisk er den aktiv mellem april og 

september. Den bevæger sig primært i vandzonen 

mellem de forskellige strukturer i landskabet, dog er 

den afhængig af tætte skjulesteder f.eks. tornede lave 

buske og stenbunker, hvor den kan gemme sig for 

prædatorer (f.eks. rovfugle og pattedyr). Deres daglige 

aktivitetsradius er normalt 100-200 m2, men det 

afhænger af fødeudvalget og lokalitetens struktur. 

Yngle- og rasteområdet skal være tæt forbundet. I 

dvaleperioden opholder markfirbenet sig i gange i 

skrænter, som helst skal være sydvendte. Udbredelsen 

og forekomsten af markfirben er afhængig af gunstige 

biotoper, såsom soleksponerede skråninger og 

skrænter, som er forholdsvis tørre og veldrænede. 

Bestanden af markfirben er i tilbagegang, som følge af 

tilgroning af levesteder. De primære trusler mod 

markfirbenet tilgroning af dens levesteder og skadelige 

aktiviteter når den er aktiv, såsom hede afbrænding, 

bygning af huse og græsslåning. Da anlægsperioden 

for projektet er i efteråret 2020, og således efter 

markfirbenets aktive periode, vurderes selve 

etableringen af projektet ikke at påvirke markfirbenet 

eller dets levesteder. Da projektet i driftsfasen ikke 

omhandler store maskiner mm. eller 

græsslåning/afbrænding på markfirbenets levesteder, 

vurderes projektet i driftsfasen således ikke at påvirke 

markfirbenet eller dets levesteder. 

 

I Roskilde Fjord er der forekomst af marsvin, som er 

fredet, bilag II og IV art, på Bonn- konventionens liste 

II og på CITES/Washingtonkonventionens liste II/bilag 

A. Marsvin lever i salte og brakke havområder, men 

har ikke nogle specifikke yngleområder, dog er 

populationen inden for Natura 2000 områder generelt 

tættere end uden for. Marsvin lever kystnært og på 

lavvandede områder, hvor de kan komme ind på 

temmelig lavt vand. Marsvinene er særligt følsomme 

overfor forstyrrelser i parringsperioden, juli-august. De 

primære trusler mod marsvinet er fiskenet hvori de kan 

drukne, herunder garnfiskeri, forstyrrelser fra 



konstruktioner til havs og skibstrafik, samt tilførslen af 

organiske miljøfremmede stoffer. Da anlægsperioden 

for projektet er i efteråret 2020, og således efter 

marsvinets mest sårbare periode, vurderes selve 

etableringen af projektet ikke at påvirke bestanden af 

marsvin i området. Aktiviteterne tilknyttet projektet i 

driftsfasen, som foregår på havet eller har påvirkning 

på havmiljøet, omfatter primært mindre både, kajakker 

og joller. Da det kun mindre sø fartøjer, som vil kunne 

gøre brug af udvidelsen af Lynæs Havn vurderes de 

ikke at påvirke/forstyrre bestanden af marsvin. 

Projektet som helhed vurderes ikke at ændre på 

Natura 2000 området, herunder marsvinets yngle- og 

opvækstområde. Endvidere vurderes fødeudvalget eller 

vandkvaliteten heller ikke at blive påvirket af projektet.  

 

På baggrund af ovenstående vurderes udvidelsen af 

Lynæs Havn ikke at påvirke det nærliggende Natura 

2000 område, bestanden af markfirben og marsvin 

under hverken anlægsfasen eller driftsfasen. 

f) områder, hvor de i 
fællesskabslovgivningen 

fastsatte 
miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet  

 

 x Miljøkvalitetsnormerne for vandområdet og 

naturområdet, hvor projektet er beliggende inden for 

er ikke overskredet. Det vurderes at projektet ikke vil 

ændre på den nuværende tilstand ift. natur eller 

vandmiljø. Projektområdet er beliggende syd for § 3-

beskyttet overdrev, der er en lysåben naturtype. De 

primære trusler mod denne naturtype er bl.a. 

gødskning og tilgroning. Ved nærværende projekt vil 

der ikke blive gødet og der ændres heller ikke i den 

evt. pleje af naturtypen, således vurderes projektet 

ikke at påvirke § 3-overdrevet. 

I forbindelse med projektet ændres der ikke på den 

eksisterende sejlrende, dog kan der forventes øget 

aktivitet i området f.eks. i form af sejlads og fiskeri. 

Dette vurderes ikke, at få nævneværdig påvirkning på 

vand og dyremiljøet, da de lavvandede områder 

omkring projektområdet naturligt vil begrænse 

størrelsen på bådtyperne til bl.a. joller, kajakker og 

mindre både. Fiskeriet i tilknytning til projektområdet 

vurderes også at være begrænset til hobbyfiskeri. 

g) tætbefolkede områder  

 

 x Arealet for projektet er beliggende på søterritoriet og 

således uden for zoneplanlægningen. Dog er den 

primære del af Lynæs Havn omfattet af byzone og 

området nord for projektarealet er også omfattet af 

byzone. 

I forbindelse med projektet ændres der ikke på 

arealanvendelsen ift. hvad der angivet i lokalplanen. 

Det forventes, at projektet efter etablering vil overgå 

til byzone. 



h) vigtige landskaber set 

ud fra et historisk, kulturelt 
eller arkæologisk 

synspunkt. 

 x Der er i forbindelse med 1. etape foretaget 

marinarkæologisk forundersøgelse af havbunden under 

1. etape, men ikke under arealet for 2. etape. Ved 

forundersøgelsen blev der ikke konstateret fund eller 

anlæg af arkæologisk betydning og der var intet som 

gav anledning til yderligere arkæologiske 

undersøgelser i det undersøgte område. Dog blev der 

anmodet om skærpet opmærksomhed i forbindelse 

med gravning i området. Nærværende projekt kræver 

dog ikke gravning i området. 

Arealet for projektet er endvidere ikke udpeget som 

særlig landskabstype.  

 

 


