
Fra: Mikkel Zwergius Christensen <mizw@tbst.dk> 
Sendt: 16. maj 2019 14:56 
Til: ham@struer.dk 
Cc: $Kystdirektoratet (kdi) 
Emne: Overdragelse af sag Oddesund Nord 
Vedhæftede filer: Oversigtskort.PDF; matrikelkort.PDF; Skitseprojekt 11  T01Plan.PDF; 

Skitseprojekt  T02Tværsnit 2.PDF; Oversigtskort.PDF; Skitseproj 
Redgørelse.DOC; VVM ansøgningsskema.DOCX; Notat til VVM-
screeningsansøgning 2 1.DOCX; ansoegning-om-udvidelse-af-
erhvervshavne-og-vvm.PDF; XMLData.TXT 

 
Kategorier: Rød 
 
Kære Hanna Mikkelsen 
 
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedlagte ansøgning vedrørende Oddesund Nord.  
 
Da der er tale om en lystbådehavn med begrænset erhvervsaktivitet, har Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen 
vurderet, at sagen skal behandles af Kystdirektoratet. 
 
Kystdirektoratet har erklæret sig enig i den vurdering, og sagen overdrages hermed til deres afgørelse. 
 
Venlig hilsen 
  
Mikkel Zwergius Christensen 
Chefkonsulent 
  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
DK-1577 København V 
 
Tlf.: +45 4174 1205 
Tlf.: +45 7221 8800 
mizw@tbst.dk 
www.tbst.dk 
  
 
 
 
 
 
Fra: noreply@virk.dk [mailto:noreply@virk.dk]  
Sendt: 3. maj 2019 13:35 
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk> 
Emne: Â£Â£Myndigheden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen's blanket ansoegning-om-udvidelse-af-
erhvervshavne-og-vvm er blevet udfyldt pÃ¥ BlanketMotor 
 

mailto:mizw@tbst.dk
http://www.tbst.dk/
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MEDLEM AF F.R.I. 
 
SPECIALISTER I:  NØRREVANG 8 
  DK 7620 LEMVIG 
HAVNEPLANLÆGNING OG HAVNEKONSTRUKTIONER  
 
KYSTPLANLÆGNING OG KYSTSIKRING  TLF:  40 36 06 33 
  E-mail: hc@havnecon.dk 
OFFSHORE KONSTRUKTIONER 
 
 
Deres ref.:  Mail af 20.02.19                        Vor ref.: 9785.03-11 / JBB Dato: 21.01. 2019 
 
 
Struer kommune. 
 Att: Jakob Bisgaard. 
 
Kopi. Ken Enggård. 
Havnefogde, Oddesund N.  
 
 
Vedr.: 
Oddesund  N. Østbassin. Ny Lossekaj mv. 
 
Skitseprojektet  er udført iht. aftale med Ken. 
 
Planen er: 
En 30 m lang kaj for losning af muslinger. Kajen skal kunne  anvendes for kørsel med 
gaffeltruck, Vægt. ca. 50 kN. ( enkeltkræfter), samt norm: 5 kN/m2.  ( muslingerne 
landes i poser.) Vi blev enige om en bredde på 6 m, så truck med last kan vende.  De 
30 m skal ligge i i forbindelse med den eksi. lossepier og med ca. samme kajkote.  
En 27m lang bro i forlængelse af lossekajen til oplæg af Muslingekuttere. Der er ikke 
krav til truckkørsel, så kaj belastningen er 1,5 kN / m2. 
Stødenergi for 20 t Muslingekuttere  er 10 kNm. Pullertkræfter er 60kN. 
For Lystbåde er der regnet med kræfter på 50 % af  kræfter for Muslingekuttere. 
Alle kræfter er karakteristiske. 
 
Der er også aftalt, at der skal rammes en pælerække  langs indersiden af østmolen. 
Pælerækken har 2 formål.  
1. afværge at man sejler ind i stenskråningens fod. 
2. være oplægsplads for en enkelt Muslingekutter om sommeren , så træbroen kan 
bruges til f.eks. Gæstesejlere. Adgang til Kutteren vil være over agterstavn til træbroen. 
 
Planløsningen fremgår af tegn. nr. 1 
 
 
Konstruktionsgrundlaget. 
Geoteknisk rapport : Andreasen og Hvidberg K/S. Nr. 93049-3 af 28. Januar 2008. 
Rapporten er udført for Struer kommune i forbindelse med ønske om  anlæg af en kat 
der bl.a. kunne tage belastning af containere med muslinger  og lastbilskørsel. Noget 
større belastning end ved den nu ønskede kaj 
 
Der er uhyre blød bund. Rapporten  påregner rammekoter for pæle  på -19 m 



Og spuns på -13 m. Der er en generel advarsel om, at man ikke skal regne med 
trækkræfter ved konstruktionsforankring. 
Endelige rammekoter vil blive beregnet i detailfasen. 
 
Lossekajen.: 
Der er valgt en løsning, med dobbelt spunsvæg med slutspuns i den frie gavl og 
aflukning til den eksisterende lossekaj. Kajbelægning er en betonplade med afløb mod 
kajspunsen. Opfyld i kajen er sand under daglig vande, herover et 80 cm Lega-lag til 
nedsættelse af kajvægten og sætninger.   Øvre sandlag og betonbelægning giver 
tyngde, så Lega-laget ikke flyder ud ved ekstrem højvande. 
 
Liggekajen: 
Er udformet som en 3,5m bred brokaj  med pælebukke i havnesiden og 
betonfundamenter i toppen af den eksi. sten kastning. Pælebukkene optaget stød fra 
skibene. Pullerterne forankres i baglandet for optagelse af træk. 
 
Afværgepæle: 
Der er af hensyn til oplæg af en muslingekutter anvendt betonfyldte stålpæle med stål- 
afsværtning mod den eksisterende sten mole. .  
Pælene er anbragt ved foden af den eksisterende stenskråning, så der er fuld 
vanddybde langs pælene. 
 
Overslag: 
Der er regnet overslag for flere kombinationer af de anførte kajtyper. 
 
1: 30m lossekaj + 27m liggekaj for lystbåde + afværgepæle:          (alt.1): 3.301.620 kr. 
2: 30m lossekaj + 27m liggekaj for muslingebåde + afværgepæle: (alt.2): 3.374.293 kr. 
3: 57m lossekaj + afværgepæle:        (alt.3): 3.558.338 kr. 
 
De viste løsninger er et oplæg til nærmere afgørelse. 
Der er jo forskellige krav til brugen, alt efter årstiden. 
 
Håber dette klarer begreberne, men vi skal nok have en møde om sagen. 
 
 
 

 
 Jørgen Bülow Beck 
    civilingeniør, direktør 
 
 
 



 
x

«-

3‘ 1km 



P
ap

irf
or

m
at

: 
A

4

81
3

;x
\

\

\

\

&

83
b 

x
\

X

\

\

X
 x 

6

\

\

\

\

X

x—
 

23

‘—
._

_ 
»"

rr
'-"

a.
'r'

=
-.

- 
‘-.

__
.. 

16
 

l*
—

 ._
 ..

 .
—

 
»

'. 
x.

 
x 

* 
.—

 
—

. 
.h

—
 

”'n
.

—
 v 

*
x

&
I 

\

n"
 

N
 '—

 
27

86
 

[' 
,

 x
x 

"
 '\\

X
u.

 
1f

 
6‘

 
.‘.

‘_
r.

\ 
*

I 
*

 N
l 

'N

,
 §n

 
x

.
 " 

89
3 

x

II 
, 

x
\

N
 \

'
 i'J

 
x

 x 
x 

\

'
,
 

12
b 

x
 X

[I
 I 

4A
 

X
 \

\ 
x

', 
\

I 
f 

\\\
 

x 
x

f, 
1

 1 
fi'

 
gb

 
x

 *x
.' 

x
,

 f 
x

 \

X
 \

 \
,J

 
x

r;
 

x 
x

; 
\

iL
 

x 
\ 

‘
N

 \

w
 .-

 
4 

\
 x

\
 \

70
00

3 
x

 \
10

d 
‘\ 

* 
_

H
us

k!
 K

o
h

td
at

a
 er

 ej
le

d
en

d
e

 ©
 S

tr
u

er
 K

om
m

un
e 

og
 S

D
F

E
\ 

\

\[
v\

59
 

.,
 . 

x 
x 

50
m



emne: tegn nr.:

sag nr.:

rettet: mål:

dato: tegnet: godkendt: format:

HHAAVVNNEECCOONN  CCOONNSSUULLTTIINNGG  AAppSS POSTBOX 61
VESTERGADE 15 III
DK 7620 LEMVIG
TLF: 97 82 06 33. FAX: 97 81 06 33

RÅDGIVENDE INGENIØRER
MMEEDDLLEEMM  AAFF  FF..RR..II..

emne: tegn nr.:

sag nr.:

rettet: mål:

dato: tegnet: godkendt: format:

HHAAVVNNEECCOONN  CCOONNSSUULLTTIINNGG  AAppSS NØRREVANG 8
DK 7620 LEMVIG
TLF: 40 36 06 33. E-MAIL: hc@havnecon.dkRÅDGIVENDE INGENIØRER

MMEEDDLLEEMM  AAFF  FF..RR..II..

BB 42 x 6013.02.2019

STRUER KOMMUNE
ODDESUND HAVN NORD
NYT KAJANLÆG  I ØSTHAVNEN
PLAN

1
9785.03-11

1 : 500 

TILPASSET NUV. KAJBELÆGNING.
27m

30m

18
m

EVT. NEDGANG



-0,8

+1,75

+1,75

-0,8

4.800mm

EKS. GLASIS

RAMMEKOTE .CA. -19,0
KOBLEDE PÆLE

3.500mm

DOBBELT TVÆRÅG
100 x 200

DÆK: 28 x 145 BRÆDDER
DRAGERE. 75 x150

SPRINGVÆRK: STÅL

PÆLE: pr. 3,0 m

TOPPÆL: 7 m AZOBÈ 250 x 250 mm
BUNDPÆL: ø 270 GREENHARTH

FENDERVÆRK:
SKRÅGITTER AF
50 x 150 

BETONFUNDAMENT

UDDYBNING
CA. -3,0

ca. -3,0

DV=0.00 DVR90

-13,0

UDDYBNING

+0,80

+1,70

AFLØB I HVERANDEN INDADGÅENDE BUGT
BETONOPFYLD, HVOR DER IKKE ER AFLØB

 100mm KLAPLAG,  250mm ARMERET BETON 

FYLDSAND: t= 660 mm 3,7 m3/m

LECAFYLD: t= 800mm

FYLDSAND
NØDDESTENSDRÆN: 0,25 m3/m
DRÆNRØR: ø115 mm TIL GAVL

FILTERDUGBILDÆK FENDERE

HAMMER: UNP 400 HAMMER: UNP 400

+0,25

ANKER: SAS 500/ø32
PR. 3600 mm

HOVEDBOLTE: : M27 
(PLADER: 20 x200x200 mm STRÆK: 2 stk. UNP 240 

5.160mm

6.000mm

???

???
-10,0 ???

6,5 m3/m

2,2 m3/m

. 3,6 m3m

FORTØJNING EFTER AFTALE.

STENGLASIS FJERNES

LOSSEDEL
TVÆRSNIT

1 : 50

LÆNGDE: 30m

ANLØBSDEL
 TVÆRSNIT

1 : 50

LÆNDE: 27m

7 PÆLE  PR. 3m
 AFSVÆRTET  MED 2 stk. UNP 240
 MOD MOLEN . AFSTAND ca.12m

STÅL: ø 276 mm BETONFYLDT OVER BUND

RAMMEKOTE .CA. -19,0  ???

OPLÆGSPÆLE LANGS ØSTMOLE
6 stk
1 : 50

LÆNDE: 24m

SPUNSJERN: LARSSEN 603
FRONT- OG ANKERVÆG: 25 stk DOB.J.
GAVL: 5 stk BOB.J.

HEB 300

ANODER I INDADGÅENDE BUGTER

FALD 10‰

MIDLERTIDIG TEGNING. NR. 2

ODDESUND NORD. ØSTKAJ.

HAVNECON CONSULTING

15.02.2019
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Ansøgning

Oplysninger om ansøger

Hvem indsender ansøgningen?

Ansøger - virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn

Struer kommune

CVR-Nummer

29189951

Adresse

Østergade 13

Postnummer

7600

By

Struer

Virksomhedens telefonnummer

96848484

Virksomhedens email

struer@struer.dk

Kontaktperson

Navn

Hanna Mikkelsen

Telefonnummer

96848432

E-mail

ham@struer.dk

Anlæggets placering og størrelse

Angiv venligst titel på projekt:

Ny lossekaj, Oddesund Nord Lystbåde- og Fiskerihavn

Hvor gennemføres projektet? Er projektet inden for dækkende værker?

DelvistDelvist
NejNej
Ja

Københavns havnKøbenhavns havn
Erhvervshavn

Rådgiver på vegne af ansøgerRådgiver på vegne af ansøger
Ansøger
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Hvilken kommune(r) er anlægget beliggende i?

Struer

Matrikelnummer:

65, Serup By, Odby

Kajnummer eller bolværk:

Ny lossekaj

Strækker projektet sig over matrikler ejet af andre end ansøger?

Projektbeskrivelse

Beskriv baggrund for og formål med projektet

se redegørelse

Beskriv projektets arbejdsmetoder

se redegørelse

Overholder projektet lokalplanen for området?

Kan anlægget anløbes af fartøjer over 1350 ton?

Er projektet en del af et større projekt?

Anlægsperiode

Forventes påbegyndt den:

01/08/2019

Forventes afsluttet den:

31/12/2019

Projektarbejde(r)

Vælg de typer af arbejder, der udføres i projektet:

AndetAndet
Anlæggelse af diverse faste anlæg(eks. broer)Anlæggelse af diverse faste anlæg(eks. broer)
RenoveringRenovering
OpfyldningOpfyldning
Uddybning

NejNej
Ja

Projektet har ikke betydning for, hvilke fartøjer, der kan anløbe anlæggetProjektet har ikke betydning for, hvilke fartøjer, der kan anløbe anlægget
NejNej
Ja

NejNej
Ja

NejNej
Ja
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Uddybning

Mængde/volume i m3

200

Anlæggelse af diverse faste anlæg

Længde i meter

73

Dybde i meter

2,5

Bredde i meter

6

Areal i m2

342

Berørte parter

Er der berørte parter til projektet? 

Miljømæssige konsekvenser

Hvad bliver projektområdet anvendt til idag?

Disponibelt havnebassin

Vil arbejdet med projektet påvirke miljøet?

Natur og fredning

Ligger området i et natura2000 område? 
. (Åbner i nyt vindue)Se oversigt over natura2000 områder

Hvor ligger de nærmeste natura2000 område? 
. (Åbner i nyt vindue)Se oversigt over natura2000 områder

Nærmeste Natura 2000-område – fuglebeskyttelses- og habitatområde, ligger i afstand af ca. 500 meter fra havnebassinet

Beskriv hvilken type områder, der er tale om? 
. (Åbner i nyt vindue)Se oversigt over natura2000 områder

Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø

Gælder der specielle fredningsbestemmelser for området?

Har området en speciel arkæologisk, historisk eller kulturel betydning?

NejNej
Ja

NejNej
Ja

NejNej
Ja

NejNej
Ja

NejNej
Ja

3

2

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000
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Dokumentation

Søkort med indtegnet projekt

Oversigtskort.pdf 1 MB

Matrikelkort med indtegnet projekt

matrikelkort.pdf 1 MB

Plan- og skitsetegning over anlægget

Skitseprojekt 11 T01Plan.pdf 334 KB

Målsatte snittegninger over anlægget

Skitseprojekt T02Tværsnit 2.pdf 1 MB

Oversigtskort med hele projektet indtegnet

Oversigtskort.pdf 1 MB

Projektbeskrivelse

Skitseproj Redgørelse.doc 55 KB

Yderligere bilag
Tryk på "+" for at tilføje flere bilag

VVM ansøgningsskema.docx 30 KB

Notat til VVM-screeningsansøgning 2 1.docx 58 KB



Basisoplysninger Tekst  
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)  Vedlagt 
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Struer Kommune  

Østergade 13-15 
7600 Struer 
struer@struer.dk 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Hanna Mikkelsen 
Østergade 11 
7600 Struer 
96848432 
ham@struer.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). 

Sortevej 23, Oddesund Nord 
7790 Thyholm 
Mart. Nr. 65 Serup By, Odby 

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) 

Struer 

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

vedlagt 

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

Målestok angives: se tegninger 

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: 
10e og 13a 

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 

  

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 

  
0 
742 m2  
342 m2  

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 

 Se tegninger 
 
Nej 
1000 m2 
0 
342 m2 
0 
0 
Måske nedrives Sortevej 27, 34 m2 muret 
skur 
 

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

  
Se notat 
0 
15 m3 byggeaffald, hvis Sortevej 27 nedrives 
0 
0 
0 
7/2019 – 12/2019 

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 

 Ikke relevant 



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: 

  
0 
0 
0 
0 
Naturlig afstrømning 

Projektets karakteristika  J0a  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? X    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. 

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

    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? 

    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. 

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

   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. 
 
3-4 lamper med 3 m lyspunktshøjde 
til oplysning af kajen 

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

   X Hvis »ja« angiv hvilke: 

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     
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   

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

     Se notat 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?    X   
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.     

 

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

     Se notat 

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. 

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   

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

   X   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med 
det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af 
miljøet (Kumulative forhold)? 

   X   

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? 

     Ingen 

 

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

Dato: 1. maj 2019 Bygherre/anmelder:   
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NOTAT 

 
 
Pkt. 4 
 
Ca. mængder 
180 m3 fyldsand 
100 m3 leca 
55 m3 beton 
65 m spuns i 12-15 m dybde 
3 m3 Mora dækplanker 
450 m hårdtræspæle 
250 m jernpæle 
 
 
Pkt. 31 
 
Området ligger ikke indenfor sø- eller åbeskyttelseslinjer. 
 
Nærmeste beskyttede vandløb findes i afstande af cirka 3 km i nordlig 
og i sydlig retning. 
 
Nærmeste beskyttelse natur (strandeng) findes i afstand af ca. 100 
meter fra selve havnebassinet. 
 
Nærmeste natur- og vildtreservat findes i afstand af cirka 5,5 km mod 
øst. 
 
 
 
Pkt. 33 
 
Odby Kirke ligger ca. 2,7 km nord for projektområset 
 
 
Pkt. 34 
Nærmeste Natura 2000-område – fuglebeskyttelses- og habitatom-
råde, ligger i afstand af ca. 500 meter fra havnebassinet 
 
Nærmeste Ramsarområde ligger cirka 5,6 km mod nord. 
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