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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 Se vedlagte Bilag 1 – projektbeskrivelse.   
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 

Se vedlagte Bilag 1 – projektbeskrivelse.  

 

   

 
 

 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives 
ca. 1.000 m3 sand på stranden og ca. 
4.100 m3 sand på sø m³  

 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 

 

Det opgravede sand fra ledningsgraven deponeres midlertidigt langs graven og bruges til opfyldning af graven efter 
endt anlægsarbejde. På den del af ledningsgraven som anlægges på stenrev, midlertidigt deponeres stenene langs 
ledningsgraven og lægges tilbage, og arealet retableres som stenrev efter endt anlægsarbejde. Se vedhæftet 
beskrivelse i Bilag 1.   
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Bilag 1 - Projektbeskrivelse 
 
Baggrund 
På vegne af Gribvand Spildevand A/S ansøges der om etablering af en havledning til udledning af renset spildevand fra 
Gilleleje Renseanlæg. Ansøgningen omfatter alle midlertidige og permanente anlæg.  
 
Havledningen etableres i forbindelse med udbygningen af Gilleleje Renseanlæg, der sker som en del af Gribvand 
Spildevand A/S’s strategi for omstrukturering af spildevandsrensningen i kommunen. Omstruktureringen har til formål 
at gøre spildevandsrensningen både mere effektiv, klimavenlig og økonomisk bæredygtig. En central del af strategien er 
at nedlægge kommunens mindre renseanlæg. Samtidig med udbygning af Gilleleje Renseanlæg vil den nuværende 
udledning til Søborg Kanal blive ændret til i stedet at udlede direkte til Kattegat. 
 
Den ansøgte ledning skal forløbe ca. 100 meter på matr.nr. 3vy, Gilleleje By, Gilleleje og ca. 420 meter ud i Kattegat. 
Ledningens linjeføring fremgår af Bilag 4.  
 
Anlægsfase 
Anlægsperioden forventes at forløbe primo 09/20 – ultimo 12/20 og indledes med anlæg på land, efterfulgt af anlæg på 
havbunden. 
 
Inden anlægsaktiviteterne igangsættes, vil den udførende entreprenører registrere projektområdet for både strand og 
havbund. Dette er bl.a. for at sikre, at projektområdet retableres som det var forud for projektet. På land foretages der 
en nøjagtig registrering af eksisterende forhold, klitter, marehalm vha. opmåling fra droner. På den marine del af 
projektet foretages der en række forundersøgelser, herunder en havbundsundersøgelse, hvor havbundsforholdene på 
projektområdet registreres og optages ved brug af et undervandskamera (ROV). Havbundsundersøgelsen skal ligeledes 
bl.a. bruges til retablering af havbunden. Der er foretaget en bølge- og sedimentanalyse (Bilag 4), og der skal foretages 
en ammunitionsundersøgelse. Forundersøgelserne af sedimenttransport- og bølgeforholdene er nødvendige for at opnå 
viden om forholdene i området, som er afgørende for valg af udførelsesmetode. Ammunitionsundersøgelsen foretages 
af sikkerhedsmæssige årsager for at finde tilbageværende ammunition på havbunden. Hvis der findes ammunition, vil 
passende afværgeforanstaltninger blive gennemført.  
 
Bygge- og arbejdsplads 
Anlægsarbejdet indledes med etablering af en bygge- og arbejdsplads, som placeres omkring ledningstracéet på land, 
jf. Figur 1. Bygge- og arbejdspladsen vil være på ca. 3.000 m2 med tre skurvogne, en oplagsplads til materiale, en 
svejseplads og en midlertidig arbejdsvej forstærket med jernkøreplader. Der vil være behov for vand, kloak og strøm.  
 

 
Figur 1: Oversigt over bygge- og arbejdspladsen.  
 



 

2 
 

Der opsættes af sikkerhedshensyn hegn rundt langs matrikelgrænsen for at holde folk ude af anlægsområdet. På øst- 
og vestsiden af byggepladsen vil der endvidere blive opsat byggepladsskilte på byggepladshegnet, der viser, hvilket vej 
besøgende på stranden kan gå, således at den rekreative færdsel på stranden opretholdes. 
 
Ansøgt ledning på land 
Inden for anlægsområdet ansøges om etablering af en ledning med dimensionen Ø400 mm PE PN10, som skal kunne 
føre op til 100 l/s. Den ansøgte havledning tilkobles en ny trykledning fra Gilleleje Renseanlæg ved en flangesamling på 
et tilkoblingspunkt, der vil være på den sydlig del af matr.nr. 3vy. Det forventes, at trykledningen fra renseanlægget til 
tilkoblingspunktet udføres i foråret/sommeren 2020, dvs. at den er eksisterende, når havledningen etableres.  
 
På land nedgraves den ansøgte ledning i ca. 2-3 meters dybde under eksisterende terræn, hvor ledningen på land 
anlægges i en ledningsgrav, som er ca. 100 meter lang, ca. 3 meter bred i bunden og ca. 9 meter bred på terræn. 
 
Ledningsgraven forventes udført ved sædvanlig gravning. Alt opgravede sand fra anlægsarbejdet deponeres 
midlertidigt langs ledningsgaven og bruges til retablering af de berørte arbejdsarealer efter endt anlægsarbejde. Der 
forventes at opgrave ca. 1.000 m3 sand på stranden. 
 
Ved overgang mellem land og hav etableres der midlertidig spuns på hver side af ledningsgraven, hvilket skal sikre, at 
ledningsgraven hverken fyldes med havvand eller sandfyldes, hvis der er for mange bølger. Spuns fjernes efter endt 
anlægsarbejde. 
 
Ansøgt ledning på havbunden 
Havledningen forløber ca. 420 meter ud i Kattegat. Den marine del af ledningen forventes anlagt i ca. samme størrelse 
ledningsgrav som på landdelen, dvs. ca. 2-3 meter under havbund. Ledningen vil komme til at ligge ca. 1,5 meter under 
havbunden, målt til top af ledningen, som skitseret på Figur 2. Ledningsgraven vil være ca. 3 meter bred i bunden og 
ca. 9 meter bred på terræn/havbunden. Disse udgør arbejdsarealet.  
 

Figur 2: Skitse af ledningsgravens dimensioner til havs. 
 
Det marine undersøgelsesområde vil strække ca. 100 meter på hver side af ledningsgraven, hvor undersøgelsesområdet 
vil blive markeret med gule bøjer, da det er farligt for uvedkommende at sejle ind i området. Der vil således være 
forbud mod at sejle/ro gennem området.  
 
Ledningsgraven graves fra en pram med gravemaskine. De første ca. 200 meter på sø er sandbund, og de sidst ca. 200 
meter er stenrev, se vedhæftet spuleprøve af havbunden (Bilag 3). Der forventes at opgrave ca. 4.100 m3 sand på sø. 
Sandet deponeres i anlægsfasen langs den østlig side af ledningsgravet, hvilket skal sikre, at sandet ikke transporteres 
tilbage i ledningsgraven af havstrømmen, som går fra vest mod øst. Ved den del, som anlægges på stenrev, flyttes 
stenene fra arbejdsarealet omkring ledningsgraven og forventes midlertidigt deponeret langs den vestlig side af 
ledningsgraven. Stenene vil formentlig på den måde stoppe transport af sand med havstrømmen ned i ledningsgraven.  
 
Havledningen forventes at blive svejset på land og herefter blive trukket ud til sø og lagt i ledningsgraven. Ledningen 
udlægges i 100-150 meter stykker ad gangen og kobles sammen med flangesamlinger. I ledningsgraven ballasteres 
ledningen i hele sin længde med ca. 400 betonballastklodser.  
 
Overvågning af arkæologi under anlægsarbejdet 
Museum Nordsjælland har d. 2. december 2019 gennemført en arkivalsk kontrol af det ansøgte projektområde på land. 
Det fremgår af den arkivalske kontrol, at der er registeret fund fra både stenalder og renæssance i nærområdet, og det 
kan ikke udelukkes, at der fremkommer fund fra disse perioder ved det forestående gravearbejde. Museum 
Nordsjælland har anbefalet, at gravearbejderne overvåges af en arkæolog. Dette vil sikre, at eventuelle skjulte 
fortidsminder, jf. museumslovens § 27, stk. 2, kan opdages i tide, og deres udstrækning kan afdækkes med henblik på 
nødudgravning. Inden opstart af anlægsaktiviteterne vil Museum Nordsjælland blive kontaktet af entreprenøren, og 
planlægning af aktiviteterne skal sikre, at der vil være en arkæolog tilstede ved gravearbejderne. 
 
Vikingeskibsmuseet har d. 19. november 2019 på mail for den marine del af projektområdet noteret, at der findes ingen 
kendte fortidsminder i det marine anlægsområde eller dets umiddelbare nærhed. Der blev påpeget, at Sjællands 
nordkyst generelt har en øget forlishyppighed i forhold til gennemsnitlige danske forhold, og nærheden til en havn må 
siges at øge muligheden for forekomst af vrag yderligere – herunder historiske vrag beskyttet af museumsloven. 
Museet har derfor foreslået, at foretage en arkæologisk/geoarkæologisk analyse af det indsamlede data fra de marine 
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forundersøgelser for at afgøre om yderligere arkæologiske undersøgelser i området er nødvendige. Når alle de marine 
forundersøgelser forligger, vil de blive sendt til Vikingeskibsmuseet.   
 
Retablering af anlægsområdet 
Efter endt anlægsarbejde, retableres alle arbejdsarealer, både på land og på sø, så terrænet og havbunden fremtræder 
og indpasses som inden projektets start.  
 
På land retableres terrænet ved, at det opgravede og midlertidigt deponerede sand bruges til at fylde ledningsgraven 
op. Derudover landskabsbearbejdes og tilplantes terrænet, således at terrænet fremtræder og indpasses områdets 
nuværende karakter. Byggepladsen tages ned, og alt fjernes, herunder skurvogne, jernkøreplader, maskiner, hegn og 
materialer. Alt affald fra anlægsperioden bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. Retablering 
af strandområdet skal sikre, at områdets rekreative og landskabelige værdier opretholdes.  
 
På havbunden genfyldes ledningsgraven med det deponerede sand fra udgravningen, og de sten, som flyttes fra 
stenrevsarealet, lægges tilbage, og arealet retableres som stenrev. Der vil blive stillet krav til entreprenøren om, at 
gravemaskinerne har GPS, hvorved at både sten og sand eksakt kan genplaceres og genindbygges.  
 
Efter endt reetablering foretages nye droneoptagelser på land og havbundsoptagelser, som begge skal validere 
retableringen.  
 
Driftsfase 
Den ansøgte ledning er nedgravet i driftsfasen, og der er ingen synlige permanente anlæg eller elementer.   
 
Den videre proces 
Der er sideløbende med denne ansøgning søgt om: 

- Ansøgning om dispensation fra fredning til etablering af havledning på Gilleleje Veststrand hos 
Fredningsnævnet for Nordsjælland via Gribskov Kommune  

- Ansøgning om projektet (VVM) inkl. Væsentlighedsvurdering hos Gribskov Kommune 
 

Kystdirektoratet har den 28. august 2019 meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af anlæg på 
land (Bilag 11). 
 
Den ansøgte ledning udgør endvidere én del af et samlet ledningsprojekt i tre faser, som Gribvand udfører, og hvor 
dette projekt udgør den sidste fase.  
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1 Indledning   

Der skal i området vest for Gilleleje Havn etableres en havledning ca. 400 m ud 

fra kysten med henblik på at pumpe renset spildevand ud fra Gilleleje 

Renseanlæg. I forbindelse med valg af udførelsesmetode er det nødvendigt at 

have viden om sedimenttransport- og bølgeforholdene som gør sig gældende i 

området.  

 

Dette notat har til hensigt at beskrive bølgeforholdene og sedimenttransporten 

på Sjællands nordkyst med særligt fokus på området umiddelbart vest for 

Gilleleje Havn.  

 

Notatet er udarbejdet som et litteraturstudie på baggrund af referencerne 

anført i referencelisten afsnit 7.  

 

2 Meteo-marine forhold 

I dette afsnit beskrives gældende vind- og bølgeforhold.  

2.1 Vind 

 

Vindforholdene i den sydlige del af Kattegat vurderes at kunne beskrives ud fra 

en målestation beliggende på Anholt. Figur 1 viser en vindrose for vindklimaet 

baseret på data fra DMI præsenteret i ref. [1]. Vinden er 10-min midlet og målt 

10 m over terræn i perioden 20/5/1993 – 7/7/2008.  
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Figur 1: Vindrose for Anholt baseret på data fra DMI. Fra ref. [1]. 

 

Det kan sluttes fra figuren, at vindforholdene i den sydlige del af Kattegat oftest er fra retningen SSV til 

VNV.  

 

2.2 Bølger 

 

Kysten mellem Udsholt og Gilleleje har et relativt langt fri stræk mod vest og nord, og er derved 

eksponeret for de største bølger.  

 

Hovedparten af bølgerne i området vest for Gilleleje Havn kommer fra vestlige og nordvestlige 

retninger. Det er også fra disse retninger, at de største bølger forekommer. På Figur 2 er der vist en 

bølgerose med signifikante bølgehøjder (Hs), der illustrerer bølgeforholdene umiddelbart vest for 

Gilleleje Havn. Bølgerosen er taget fra ref. [2] og stammer fra en hindcast model (1994-2011). Data er 

udtrukket i et punkt beliggende et stykke fra kysten.  

 

Fra erfaring med danske kystprojekter vides det, at de kraftigste vindforhold og dermed også de 

kraftigste bølgeforhold typisk forekommer i perioden oktober – februar.  

 

 

 

Figur 2: Bølgerose for Gilleleje. Fra ref. [2]. 
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Sammenhængen mellem de signifikante bølgehøjder og de tilhørende peak bølgeperioder er angivet på 

Figur 3 nedenfor (fra ref. [2]). 

 

 

Figur 3: Sammenhæng mellem Hs og Tp ud for Gilleleje.  

 

 

3 Sedimenttransport 

Nordkysten er udsat for et stort erosionspres grundet den kroniske og akutte erosion. Kronisk erosion er 

en den løbende erosion, som skyldes den generelle kystparallelle sedimenttransport, mens akut erosion 

er den der forekommer ved stormflodshændelser. Størstedelen af strækningen mellem Hundested og 

Helsingør har over de sidste 100 år oplevet en tilbagerykning af kystlinjen. Enkelte strækninger såsom 

området vest for Gilleleje Havn har dog oplevet en fremrykning af kystlinjen, hvilket kan tilskrives 

havnens placering. En del af det sand, der vandrer langs kysten aflejres på stranden vest for havnen og 

resten vandrer ud i sejlrenden. Kun en mindre del af transporten vurderes naturligt at vandre forbi 

havnen. Aflejringen blokerer dermed en stor del af transporten. 

 

Sedimenttransporten langs nordkysten er generelt østgående grundet kystens orientering og bølgernes 

retning.  

 

Der nævnes i ref. [3], at der i et studie fra 1978 er vurderet en kystparallel nettosedimenttransport på 

70.000 m3/år ved Gilleleje, estimeret ud fra variationer i kystlinjens placering. 

  

I ref. [1] henvises der til et nyere studie fra 2013, hvor der på baggrund af historiske kystlinjeændringer 

er estimeret en nettosedimenttransport på 80.000 m3/år. Dette betegnes som den observerede 

sedimenttransport. Udover den observerede langstransport (kystparallel sedimenttransport) arbejdes 

der også med størrelsen potentiel sedimenttransport, som også kendes som transportkapaciteten. Den 

beregnes ud fra kystens orientering og bølgeklimaet, hvor det antages at kystprofilet udelukkende 

består af sand og der dermed ses bort fra dække af sten på havbund, etc.    

 



 

 

4/9 Doc ID 1100039972-12778026-31  

 

Ref. [1] angiver den observerede transport og den potentielle transport på nordkystens strækning 

mellem Hundested og Helsingør som vist på Figur 4. Den observerede transport er mindre end den 

potentielle transport, eftersom den potentielle transport ikke tager højde for tilstedeværelsen af hårde 

geologiske formationer langs kysten samt kystbeskyttelse. Der er dog en del usikkerhed også forbundet 

med den observerede sedimenttransport, da den er beregnet ud fra historiske kystlinjeændringer og 

ikke tager hensyn til erosion af den ydre del af kystprofilet langs strækninger, der er beskyttet af hård 

kystbeskyttelse.  

 

 

Figur 4: Observeret og potentiel netto langstransport mellem Hundested og Helsingør. Fra ref.[1].  

 

Den viste sedimenttransport i Figur 4 er indsat i et diagram, vist på Figur 5 nedenfor, for at tydeliggøre 

størrelserne. Figuren indikerer, at den observerede netto sedimenttransport umiddelbart vest for 

Gilleleje Havn er på 80.000 m3/år mens den potentielle netto sedimenttransport er 100.000 m3/år.   
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Figur 5: Observeret og potentiel netto langstransport mellem Hundested og Helsingør. Positiv 

sedimenttransport angiver transport i østlig retning. Fra ref. [1]. 

 

 

4 Kystprofil og aktiv dybde 

På baggrund af digitaliserede søkort fra Rambølls MIKE C-MAP database er bathymetrien omkring 

Gilleleje afbildet som vist på Figur 6. Den orange linje på figuren er havledningens forventede placering. 

Et tværprofil af denne strækning er udtrukket fra den viste batymetri, hvilket er vist på Figur 7. Kote 

+0,0 på figuren svarer til middelhavvandspejlet. 

 

 

Figur 6: Batymetri omkring Gilleleje fra MIKE C-MAP og markering af havledning vest for Gilleleje Havn. 

 

Nøjagtigheden af de digitaliserede søkort er begrænset tæt på kysten, hvorfor den første strækning af 

kystprofilet er angivet som værende mere eller mindre horisontalt. Det ses fra figuren, at den 
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maksimale vanddybde på strækningen forventes at være på omtrent 5,3 m relativt til 

middelhavvandspejlet.  

 

 

Figur 7: Estimeret kystprofil i samme strækning som projekteret havledning. Kystprofil er fra digitaliseret 

søkort i MIKE C-MAP. 

 

 

På grund af opløsningen af søkortdataene, som tværprofilet bygger på, er der ingen revle på det viste 

kystprofil, hvilket ellers er forventet. Generelt er der en sandrevle, som løber parallelt med nordkysten 

50-200 m fra stranden. På Figur 8 nedenfor er afstanden fra kysten til sandrevlen vest for Gilleleje 

estimeret til omtrent 150 m i Google Earth. Beliggenheden af revlen vil dog skifte som følge af vejr og 

årstid. 

 

 

Figur 8: Omtrentlig afstand fra kyst til sandrevle vest for Gilleleje. 
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Ved forekomsten af en revle, bryder bølgerne først på revlen og senere helt inde langs strandkanten. 

Den resulterende langsgående strøm er derfor størst hen over revlen og i den kystnære del af profilet 

og størstedelen af den kystparallelle materialevandring foregår derfor på revlerne og i opskylszonen.  

 

Den zone hvor den langsgående sedimenttransport forekommer som følge af bølger betegnes som den 

aktive zone, der strækker sig fra kysten og ud til den aktive dybde. Den aktive dybde er den største 

dybde, hvor der forekommer ændringer i kystprofilet over kortere tidsskalaer. 

 

Der angives en aktiv dybde i ref. [1] for området omkring Rågeleje, som er beliggende ca. 10 km vest 

for Gilleleje. Den aktive dybde er regnet på baggrund af følgende relation 

 

ℎ𝑐 = 2.28𝐻𝑠12 − 68.5
𝐻𝑠12
2

𝑔𝑇𝑝
2  

 

Hvor Hs,12 er den signifikante bølgehøjde der statistisk set overskrides 12 timer hvert år, g er 

tyngdeaccelerationen og Tp er peak bølgeperioden associeret med Hs,12. Den aktive dybde ved Rågeleje 

angivet i Tabel 1.  

 

Tabel 1: Aktive dybder bestemt ved Rågeleje og Ålsgårde. Fra ref. [1]. 

 

 

Det angives i ref. [1], at Hs,12 ved Gilleleje også er 2,6 m, men samme forhold mellem Hs og Tp kan dog 

ikke anses for værende gældende som i Rågeleje. Fra relationen mellem Hs og Tp præsenteret på Figur 

3, vil det for Hs = 2,6 m give Tp = 8 s. Ved brug af ovenstående ligning, fås da en aktiv dybde på 5,2 

m. 

 

Det forventes derfor på dette grundlag, at hovedparten af havledningen ligger inden for den aktive zone 

for sedimenttransport. Havledningens udløb kan dog forventes at være i området omkring den aktive 

dybde. Det vil være en fordel hvis havledningens udløb er placeret i et område uden for den aktive zone 

så der ikke aflejres eller eroderes betydelige mængder af sediment her. Det anbefales at undersøge 

dette nærmere med en mere detaljeret batymetri.  

 

5 Sammenfatning  

 

• Sedimenttransporten på nordkysten og i området vest for Gilleleje Havn er generelt østgående. 

• Den aktive dybde vest for Gilleleje Havn forventes at være ca. 5,2 m.  

• Hovedparten af havledningen forventes at være placeret i den aktive zone for 

sedimenttransport, og havlednings udløb vil være placeret lige udenfor den aktive dybde.   

• Der er en revle langs kysten vest for Gilleleje, hvor en stor del af sedimenttransporten forventes 

at foregå. 

• Den årlige østgående netto sedimenttransport umiddelbart vest for Gilleleje Havn kan forventes 

at være omkring 80.000 m3/år. 
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• Størstedelen af sedimenttransporten kan forventes at forekomme i perioden oktober – februar, 

hvor vind- of bølgeforhold generelt er voldsommere end resten af året.  

 

6 Vurdering af udførelsesmæssige løsninger 

Da der som beskrevet i nærværende notat forekommer stor sedimenttransport i området, bør der tages 

hensyn til dette under udførelse. Forskellige løsningsmuligheder for installation af spildevandsledningen 

er derfor overvejet og to mulige løsninger er vurderet, som led i udarbejdelsen af dette notat:  

 

• En spunsløsning, der udføres ved installation af en afskærmende spuns langs ledningstracéet, 

installationen udføres fra pram.  

• En løsning hvor ledningstracéet udføres som fri udgravning i havbunden.  

 

Spunsløsningen er en utrolig omkostningstung løsning, såvel i indkøb af materialer som i installation. 

Størstedelen af spunsen vil skulle installeres fra pram, dette arbejde vil være meget vejrafhængigt og 

med den angivne projektperiode i efteråret 2020, kan dette risikere at forskyde tidsplanen 

uhensigtsmæssigt meget. Spunsen skal ligeledes sandsynligvis udføres med støttende HEB-profiler af 

hensyn til bølgelast mv. Den gavnlige effekt af spunsen kan ikke på forhånd kvantificeres, da dette er 

afhængig af bølge- og strømningsretningen i den pågældende udførelsesperiode. Der er i området en 

dominerende østgående sedimenttransport, men der kan være perioder med både øst- og vestgående 

transport- Man kan derfor ved en periode med stor strømning risikere, at spunsen i stedet for en 

afskærmende effekt, vil resultere i aflejrende sand i tracéet for ledningen. Sand der ellers ville have 

fortsat på langs af kysten, kan i stedet risikere at blive tilbageholdt af en spuns der går på tværs af 

kysten. Installationen af spuns kan ligeledes vise sig vanskelig at få godkendelse til, ved ansøgning til 

myndighederne.  

 

Metoden for installation af spildevandsledningen, hvor denne placeres i et på forhånd gravet tracé i 

havbunden, anvendes som oftest for denne type opgaver. Tracéet udføres fra kystsiden så langt ud som 

gravemaskiner og øvrigt materiel kan nå, derfra overtages opgaven af materiel på pram eller 

entreprenørskib med støtteben. Tracéet gennemgraves forud for installation af spildevandsledningen. 

Ledningsgraven udføres med en dybde på 1-1,5 m under havbund og en bund bredde på ca. 3 m samt 

skråningsanlæg svarende til sandmaterialets friktionsvinkel eller fladere. Jo fladere man kan udføre 

skråningsanlæg, jo bedre by-pass af sediment må forventes.  Jævnfør nærværende notat, vil der være 

stor sandtransport på langs af kysten, det vil derfor være nødvendigt at udføre løbende vedligehold og 

oprensning af ledningsgraven indtil spildevandsledningen er installeret. Sidste oprensning bør udføres 

umiddelbart før installationen. Opgravede materialer bør på baggrund af konklusioner i ovenstående 

notat, placeres på østlig side af ledningsgraven.  

 

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at den fri udgravning i havbunden, vil være den mest 

økonomisk og teknisk fordelagtige løsning. Udgiften til myndighedsbehandling, materialer og installation 

af spuns, vurderes som værende væsentligt større end udførelse af den frie ikke afskærmede 

udgravning, med dertilhørende løbende oprensninger.   
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1. VÆSENTLIGHEDSVURDERING 

1.1 Baggrund for væsentlighedsvurderingen 
Gribvand Spildevand A/S ønsker at etablere en ny havledning vest for Gilleleje Havn. 
Havledningen etableres i forbindelse med udbygningen af Gilleleje Renseanlæg, hvor-
fra ledningen skal udlede renset spildevand til Kattegat. Udbygningen af Gilleleje ren-
seanlæg sker som en del af Gribvand Spildevand A/S´s omstrukturering af spilde-
vandsrensningen i kommunen, der har til formål at gøre spildevandsrensningen både 
mere effektiv, klimavenlig og økonomisk bæredygtig. En central del af strategien er at 
nedlægge kommunens mindre renseanlæg og centralisere spildevandsrensningen gen-
nem udbygning af Gilleleje Renseanlæg. Samtidig med udbygningen af Gilleleje Rense-
anlæg ændres det nuværende udledningspunkt i Søborg Kanal til i stedet at udlede di-
rekte til Kattegat.  
 
Væsentlighedsvurderingen omfatter projektets anlægsfase samt drift og vedligehold af 
havledningen. Selve udledningen fra havledningen og flytning af udledningspunkt er 
vurderet i forbindelse med udbygningen af Gilleleje Renseanlæg (COWI, april 2017, 
Natura 2000 Væsentlighedsvurdering af ændret spildevandsudledning til Natura 2000 
område Nr. 195 ved Gilleleje). 
 
Projektet ligger ved Gilleleje Havn, som omkranses af Natura 2000-området N195 Gil-
leleje Flak og Tragten (Figur 1-1). Havledningen etableres med en længde på 420 me-
ter, og udløbet fra havledningen vil ligge i en afstand af ca. 37 meter fra udpegede na-
turtyper.  
 

 
Figur 1-1 Natura 2000-område N195 Gilleleje Flak og Tragten samt placeringen af havledningen. 

 
Væsentlighedsvurderingen for Natura 2000-område N195 omfatter en beskrivelse af 
de eksisterende naturforhold i området samt en vurdering af projektets potentielle 
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påvirkning af naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for området. Til sidst gives 
en vurdering af kumulative effekter og en sammenfattende vurdering for den potenti-
elle påvirkning af Natura 2000-området. Vurderingerne er udarbejdet på baggrund af 
eksisterende kortlægning af naturforholdene i området samt det eksisterende projekt-
grundlag.  
 

1.2 Natura 2000-lovgivning  
Natura 2000-områder er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særlig 
værdifuld natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000-områderne er udpeget jf. 
EU’s habitatdirektiv0F

1 og fuglebeskyttelsesdirektiv1F

2 for at beskytte levesteder og raste-
områder for fugle og for at beskytte naturtyper samt plante- og dyrearter, der er tru-
ede, sårbare eller sjældne i EU.  
 
For hvert Natura 2000-område er der givet en liste, det såkaldte udpegningsgrundlag, 
med naturtyper, arter og fugle, som det enkelte område er udpeget for at beskytte. 
Det overordnede mål for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette gunstig 
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der indgår i områdernes udpegningsgrund-
lag. Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet angiver en række kriterier, som 
skal være opfyldt, for at en naturtype eller art kan siges at have gunstig bevaringssta-
tus. For at nå det mål, er der for hvert Natura 2000-område udarbejdet en Natura 
2000-plan, der sætter rammerne for, hvordan der skal arbejdes for at sikre gunstig 
bevaringsstatus. Områderne overvåges som led i den nationale DEVANO-overvågning, 
og der udgives jævnligt statusrapporter for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og 
arter for hele landet samt basisrapporter, der beskriver tilstanden i hvert område forud 
for hver planperiode.  
 
Habitatdirektivets ordlyd (artikel 6) er som udgangspunkt meget restriktiv og angiver, 
at der ikke må gives tilladelser eller vedtages planer mv., som kan beskadige eller 
ødelægge naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. Før der kan gives tilladelse 
til et projekt, der berører et Natura 2000-område, skal der således foretages en vurde-
ring af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 
påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt.  
 
Habitatdirektivets hovedprincipper for administration af Natura 2000-områderne består 
af:  
 
• Krav om væsentlighedsvurdering (jf. artikel 6, stk. 3) af planer og projekter med henblik på 

at vurdere, om de kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.  
• Krav om konsekvensvurdering (jf. artikel 6, stk. 3), hvis væsentlighedsvurderingen viser, at 

en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning.  
• Planer og projekter, der ikke kan afvises at ville skade et Natura 2000-område, kan ikke ved-

tages eller tillades.  
• I særlige tilfælde er der mulighed for at fravige beskyttelsen (jf. artikel 6, stk. 4). Fravigelse 

af beskyttelsen kræver, at der er tale om et projekt, der er af bydende samfundsøkonomisk 
interesse, at der ikke findes alternative løsninger, og at der iværksættes kompenserende for-
anstaltninger.  

                                                   
1 Miljøstyrelsen, MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021. Juni 2016, 2018. http://miljoegis.mim.dk/cbkort?pro-
file=vandrammedirektiv2-2016 
2 Søgaard, B. et al., 2003, Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & 
fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. 2. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 462 s. – Faglig rapport fra 
DMU, nr. 457. http://www2.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_fagrapporter/rapporter/fr457_2udg_www.pdf 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_fagrapporter/rapporter/fr457_2udg_www.pdf
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Som udgangspunkt vil der ikke være en væsentlig påvirkning på habitat-naturtyper i 
udpegningsgrundlaget, hvis projektet ikke forhindrer, at naturtypen opnår og eller be-
varer en gunstig bevaringsstatus, dvs. hvis: 
 
• Det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er sta-

bile eller i udbredelse, 
• Den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på 

lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, og  
• Bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype er gunstig 

som defineret nedenfor. 
 
Som udgangspunkt vil der ikke være en væsentlig påvirkning af arter på udpegnings-
grundlaget, hvis projektet ikke forhindrer, at arten opnår og/eller bevarer en gunstig 
bevaringsstatus, dvs. hvis: 
 
• Bestandsudviklingen af den pågældende art på lang sigt vil opretholde sig selv som en leve-

dygtig bestanddel af dens naturlige levesteder i Natura 2000-området. 
• Artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, 

at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket. 
• Der sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare ar-

tens bestande. 
 

Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet er implementeret i dansk lovgivning 
via habitatbekendtgørelsen2F

3. 
 
  

                                                   
3 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter BEK nr. 1595 af 06/12/2018. 
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2. METODE 

Væsentlighedsvurderingen af Natura 2000-område N195 Gilleleje Flak og Tragten fore-
tages på baggrund af eksisterende viden om området og de naturtyper og arter, som 
potentielt kan blive påvirket. Der er således indsamlet data om udbredelse og naturtil-
stand for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget fra følgende kilder: 
 
• Naturplan3F

4 
• Basisanalyse4F

5  
• MiljøGIS for Naturplaner5F

6 
 

Vurderingen gennemføres trinvis ved, at det samlede udpegningsgrundlag først vurde-
res overordnet i forhold til de forventede potentielle påvirkninger fra projektet (se af-
snit 5). Naturtyper og arter, der forventes ikke at kunne blive påvirket, behandles ikke 
yderligere. Naturtyper og arter, der potentielt er følsomme overfor de forventede på-
virkninger og derfor kan blive påvirket, beskrives i forhold deres karakter, udbredelse, 
tilstand og sårbarhed, og for hver enkelt af disse naturtyper og arter gives en vurde-
ring af, om projektets mulige påvirkninger kan være af væsentlig karakter. 
 
  

                                                   
4 Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 for Gilleleje Flak og Tragten Natura 
2000-område nr. 195 Habitatområde H171. 
5 Naturstyrelsen, Miljøministeriet, 2013. Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Gilleleje Flak og tragten. Natura 2000-
område nr. 195 Habitatområde nr. 171. 
6 Miljøstyrelsen, MiljøGIS Natura 2000 Planer 2016, 1.11.2018. http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-
afgraensning-nov2018gaeldende  

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-afgraensning-nov2018gaeldende
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000-afgraensning-nov2018gaeldende
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3. EKSISTERENDE FORHOLD 

Det nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-området N195 Gilleje Flak og 
Tragten, der er et rent marint område og består af habitatområde H171 af samme 
navn. Natura 2000-området har et areal på 15.000 ha og ligger ud for kysten ved 
Sjællands nordkyst. Øvrige Natura 2000-områder vurderes at ligge i for stor afstand 
til, at der kan være en påvirkning. N195 er særligt udpeget for forekomsten af natur-
typerne stenrev og sandbanke, samt som levested for marsvin. Stenrevene findes 
langs kysten i den vestlige del af N195. Der er ved kortlægningen ikke fundet tegn på 
huledannelse i stenrevene, der fremstår som påvirkede af tidligere tiders stenfiskeri, 
der har fjernet mange sten fra revene. Udover stenrev ses naturtypen sandbanke 
langs med kysten, samt i et større sammenhængende område mod øst i N195 (Figur 
3-1).  
 
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N195 fremgår af Tabel 3-1 og fore-
komsten af de registrerede naturtyper er vist på Figur 3-1. Alle naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget vurderes potentielt at kunne blive påvirket af projektet.   
 
Tabel 3-1. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N1956F

7.  

 Naturtype  Art 
1110 Sandbanke 1351 Marsvin 
1170 Rev   

 

 
Figur 3-1. Forekomst af habitatnaturtyper i Natura 2000-område N195.  

                                                   
7 Naturstyrelsen, Miljøministeriet, 2013. Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Gilleleje Flak og tragten. Natura 
2000-område nr. 195 Habitatområde nr. 171 
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N195 Gilleje Flak og Tragten hører under Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområ-
dedistrikt Sjælland7F

8, og er beliggende i hovedvandopland ”2.3 Øresund”, kystvandop-
land ”Åbne vandområder Gr. II Kattegat (nr. 200, 205)”8F

9. 
 
Vandområdeplanerne fastlægger miljømålet for de enkelte kystvandoplande, som sam-
let set skal opnå god økologisk tilstand inden 2021. Den økologiske tilstand i kystvan-
dene vurderes samlet ud fra tilstanden af de økologiske parametre ålegræs dybdeud-
bredelse, klorofylkoncentration og tilstanden af bundfauna i kystvandoplandet.  
 
Ifølge MiljøGIS for vandområdeplaner9F

10 er den nuværende økologiske tilstand for kyst-
vandoplandet ud for Gilleje moderat, på baggrund af ukendt tilstand for ålegræs, høj 
økologiske tilstand for klorofyl og god økologisk tilstand for bundfauna. Den kemiske 
tilstand er ikke god på baggrund af indholdet af benz(a)pyren i muslinger.  
 

3.1 Områdets bevaringsmålsætninger  
I Naturplan 2016-2021 er der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger 
for områdets udpegede naturtyper og arter10F

11. Den overordnede målsætning er en ret-
ningslinje for, hvordan området skal udvikle sig for at sikre Natura 2000-områdets in-
tegritet, samt for at bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for de udpegede 
naturtyper og arter. For Natura 2000-område N195 er der fokuseret på stenrevene, og 
med udgangspunkt deri opstillet følgende overordnede målsætninger:  
 
• Områdets naturtyper sikres artsrigt plante- og dyreliv med forekomst af udpegningsgrundla-

gets karakteristiske arter.  
• Området sikres som et godt levested for marsvin.  
• Naturtyperne og arten skal sikres gunstig bevaringsstatus.  
• Den økologiske integritet sikres derudover af god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af 

næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, hvilket reguleres gennem vandområdeplanerne. 
 
De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og til-
stand for de enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturty-
per og arter på sigt skal opnå gunstig bevaringsstatus. Specifikt fastlægger de kon-
krete målsætninger, at: 
 
• Det samlede areal af naturtyperne stenrev og sandbanker samt arealet af levestedet for mar-

svin skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene tillader det. 
• For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstigbevarings-

status. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for marsvin stabilise-
res eller øges, så der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder.  

 
 

  

                                                   
8 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 2016. Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland.   
9 MiljøGIS for Vandområdeplaner http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019  
10 MiljøGIS for Vandområdeplaner http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019  
11 Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen 2016. Natura 2000-plan 2016-2021 for Gilleleje Flak og Tragten Natura 
2000-område nr. 195 Habitatområde H171. 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019
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4. PROJEKTBESKRIVELSE  

Den ansøgte havledning tilkobles en trykledning fra Gilleleje Renseanlæg. Det forven-
tes, at trykledningen fra renseanlægget til tilkoblingspunktet for havledningen etable-
res i foråret/sommeren 2020, dvs. at den er eksisterende, når havledningen etableres.  
 

4.1 Arbejder på land 
Havledningen nedgraves på land i ca. 2-3 meters dybde under eksisterende terræn, 
hvor ledningen på land anlægges i en ledningsgrav, som er ca. 100 meter lang, ca. 3 
meter bred i bunden og ca. 9 meter bred på terræn. Ledningsgraven forventes udført 
ved sædvanlig gravning. Alt opgravet sand fra anlægsarbejdet deponeres midlertidigt 
og bruges til reetablering af de berørte arbejdsarealer efter endt anlægsarbejde. Det 
forventes at opgrave ca. 1.000 m3 sand på stranden. Opgravede sand deponeres på 
stranden langs ledningsgraven. 
 

4.2 Arbejder til havs 
Havledningen forløber ca. 420 meter ud i Kattegat. Ledningen ballasteres i hele sin 
længde, og ledningen udlægges i 100-150 meter stykker ad gangen. Den etablerede 
havledning har dimensionen Ø400 mm og skal kunne føre op til 100 l/s renset spilde-
vand ud i Kattegat.  
 
På begge sider af ledningen er et undersøgelsesområdet på 100 m, som vist på Figur 
3-1. I dette område vil der under anlæg være sejlads forbudt. Inden for undersøgel-
sesområdet er der i forbindelse med den marine del af projektet foretaget følgende 
forundersøgelser: bølge- og sedimentanalyser, havbundsundersøgelser og igangsat 
ammunitionsundersøgelser. Inden anlægsaktiviteterne igangsættes, vil den udførende 
entreprenører registrere projektområdet for både strand og havbund. Dette er bl.a. for 
at sikre, at projektområdet retableres som det var forud for projektet. På den marine 
del af projektet foretages der en række forundersøgelser, herunder en havbundsun-
dersøgelse, hvor havbundsforholdene på projektområdet registreres og optages ved 
brug af et undervandskamera (ROV). Havbundsundersøgelsen skal ligeledes bl.a. bru-
ges til retablering af havbunden. 
 
Ved overgang mellem land og hav etableres der midlertidig spuns på hver side af led-
ningsgraven, hvilket skal sikre, at ledningsgraven hverken fyldes med havvand eller 
sandfyldes, hvis der er for mange bølger. Spuns fjernes efter endt anlægsarbejde.  
 
Ledningsgraven til havs etableres med en bundbredde på ca. 3 m og vil være ca. 9 m 
bred ved havbundsoverfladen. Ledningsgraven vil være 2-3 m dyb (ca. 1,5 m til top af 
ledningen), som skitseret på Figur 4-1.  

Figur 4-1 Skitse af ledningsgravens dimensioner til havs. 
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Til havs forventes ca. 4.100 m3 at skulle opgraves. Havledningen graves ned i havbun-
den, og opgravet sand og grus lægges øst for ledningsgraven. Sten lægges på vestsi-
den af ledningsgraven, mens arbejdet foregår. Arealet til oplæg af materialer er ca. 15 
m bredt på begge sider af ledningsgraven, som vist på Figur 3-1. Havbunden retable-
res til de oprindelige bundtyper efter at ledningen er etableret. Der vil blive stillet krav 
til entreprenøren om, at gravemaskinerne har GPS, hvorved at både sten og sand ek-
sakt kan genplaceres og genindbygges i forbindelse med reetablering. 
 
Ledningsgraven graves fra en pram med gravemaskine. Erfaringer fra Øresundsprojek-
tet viser, at denne gravemetode har et spild, der svarer til 3,5 % ved opgravning og 
transport på pram 11F

12. Da materialet i dette projekt lægges på havbunden og tilbagefyl-
des i ledningsgraven er der i spildberegninger konservativt anvendt en spildprocent på 
5 %. Dette svarer til, at der spildes omtrent 205 m3 havbundmateriale.  
 
På Figur 4-2 og Figur 4-3 er vist referencefotos fra etableringen af en tilsvarende rør-
ledning ved Helsingør, der blev udført i 2019. Her var ledningsdiameteren dog større 
(Ø 1.200 mm). 
 

Figur 4-2 Eksempel på spunsning ved strandkant til stabilisering fra Helsingør Nordhavn 2019. 

Figur 4-3 Eksempel på nedlægning af havledning med ballast, fra Helsingør Nordhavn 2019. 

                                                   
12 Lorenz, R. 1999 – Øresund Link Dredging and reclamation conference – spill from dredging activitites 
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4.3 Tidsplan 
Anlægsperioden forventes at være primo september 2020 – ultimo december 2020 og 
indledes med anlæg på land, efterfulgt af anlæg på havbunden. 
  



 
 

 Væsentlighedsvurdering – Gilleleje Havledning 
 

 

  | 11/19 

 

5. POTENTIELLE PÅVIRKNINGER 

I dette kapitel er givet en beskrivelse af projektets potentielle påvirkninger på marin 
natur i anlægs- og driftsfase af havledningen ved gennemførsel af planlagte aktivite-
ter. 
 

5.1 Potentielle påvirkninger af marin natur i anlægsfasen 
I det følgende beskrives de potentielle påvirkninger, som forventes at kunne opstå i 
anlægsfasen for projektet, og som er vurderet relevante i forhold til Natura 2000-om-
råde N195.  
 
Arbejder på land vurderes ikke at kunne påvirke de udpegede naturtyper og marsvin 
til hav og vurderes ikke yderligere. 
 
Etablering af en havledning arbejder til havs kan potentielt resultere i følgende påvirk-
ninger i anlægsfasen: 
 
• Fysisk forstyrrelse af havbunden (habitattab og/eller habitatændring) 
• Spredning af sediment i vandsøjlen  
• Sedimentation på havbunden  
• Visuel forstyrrelse og støj under vand 

 
Fysisk forstyrrelse af havbunden 
Opgravning af havbundsediment forårsager en potentielt langvarig påvirkning af de 
marint udpegede naturtyper, særligt stenrev, hvor fastsiddende flerårige alger og 
epifauna kan gå til grunde. Forstyrrelse af sandbund kan også forårsage påvirkninger 
af bundfauna og eventuelt ålegræs. Der er foretaget en konkret vurdering af påvirk-
ningerne af naturtyper og arter i kapitel 6.  
 
Spredning af sediment i vandsøjlen og sedimentation 
Opgravning af materialer kan medføre, at fine materialer opslemmes i vandsøjlen og 
at koncentration af suspenderet stof, også kaldet Suspended Sediment Concentration 
(SSC), øges. Med tiden sedimenterer materialet ud i nærområdet. Forhøjet SSC kan 
medføre forringelser af levevilkår for filtrerende organismer tilknyttet de udpegede na-
turtyper ved, at deres filterapparat tilstoppes, mens sedimentation kan medføre, at 
fastsiddende organismer og mindre mobile arter tildækkes af sediment. Der er foreta-
get en konkret vurdering af påvirkningerne af naturtyper i kapitel 6. Marsvin, der er 
den eneste udpegede art i N195, er en meget mobil art, der jager og orienterer sig ved 
at udsende lyd og bearbejder lydbilledet, på en måde som minder om en sonar. Mar-
svinet er dermed meget lidt følsomt overfor sedimentspredning, da den ikke er af-
hængig af synet. Der er derfor ikke foretaget yderligere vurdering af påvirkninger som 
følge af SSC og sedimentation på udpegede arter. 
 
Visuel forstyrrelse, støj under vand 
Tilstedeværelsen af fartøjer i forbindelse med anlægsarbejdet kan give en visuel for-
styrrelse, og ved ramning af spuns kan der være en forstyrrelseseffekt i form af støj 
under vandet, som potentielt kan påvirke marsvin. Påvirkningen er afhængig af årsti-
den og yngleperioden. Der er foretaget en konkret vurdering af påvirkningerne af mar-
svin i kapitel 6. Der er ikke foretaget en yderligere vurdering i forhold til naturtyperne, 
da disse vurderes at have lav følsomhed overfor visuel forstyrrelse og støj. 
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5.2 Potentielle påvirkninger af marin natur i driftsfasen 
I det følgende beskrives de potentielle påvirkninger, som forventes at kunne opstå i 
driftsfasen for projektet, og som er vurderet relevante i forhold til Natura 2000-om-
råde N195. 
 
Havledningen kan potentielt resultere i følgende påvirkninger i driftsfasen:  
 
• Drift og vedligehold 

De potentielle påvirkninger omfatter kun drift og vedligehold af havledningen, da selve 
udledningen fra havledningen og flytning af udledningspunkt er vurderet i forbindelse 
med udbygningen af Gilleleje Renseanlæg (COWI, april 2017, Natura 2000 Væsentlig-
hedsvurdering af ændret spildevandsudledning til Natura 2000 område Nr. 195 ved 
Gilleleje).  
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6. KONKRETE VURDERINGER 

I det følgende gives en kort beskrivelse af naturtyper og arter, der potentielt kan blive 
påvirket af projektet, herunder deres sårbarhed, samt en vurdering af projektets for-
ventede påvirkning. Der foreligger endnu ikke en metode til at bedømme tilstanden af 
de marine naturtyper, og derfor er denne ikke beskrevet, dog foretages der en vurde-
ring af, hvorvidt projektet kan forringe tilstanden. 
 

6.1 Naturtyper 
 

6.1.1 Sandbanke (1110)  
Naturtypen sandbanker dækker over opragende eller forhøjede dele af havbunden, 
som har et lavvandet vedvarende dække af havvand, og som dermed ikke blotlægges 
ved lavvande12F

13. Der kan på sandbanker være bevoksning af vandplanter, som f.eks. 
ålegræs eller andre havgræsarter, men de kan også være uden vegetation.  
 
Som beskrevet i basisanalysen for N195 består naturtypen af ren sandbund med skal-
grus i bølgeribberne. Hjertemuslingeskaller dækker visse steder 15 % af bunden. Fau-
naen består af strandkrabber, almindelig søstjerne, dværgkonk og eremitkrebs. Der 
ses sandormeekskrementer som eneste repræsentant for det infaunale dyresamfund. 
Der blev desuden set ising og sandkutling. Eneste flora var enkelte individer af blodrød 
ribbeblad. Naturtypen er kortlagt i 2012 og udgør et areal på 2.634 ha. Udbredelsen af 
de marine naturtyper i nærheden af rørledningen er vist på Figur 3-1. 
 
Der er foretaget spuleprøver og visuelle undersøgelser af havbunden, der viser, at lige 
under halvdelen af strækningen forløber gennem sandbund og øvrig gennem sten og 
grus (stenrev), som vist på Figur 6-1. 
 
Vurdering 
Påvirkninger af naturtypen sandbanke omfatter ikke direkte habitattab eller forstyr-
relse, da afstanden er 160 m til nærmeste kortlagte sandbanke indenfor N195. Sand-
banken, der graves i, ligger i sammenhæng med sandbanken, som er udpeget vest for 
Gilleleje Havn, men en påvirkning af sandbanken udenfor N195 vurderes ikke at kunne 
påvirke tilstand eller bevaringsstatus af sandbanker inden for N195, da der er tale om 
en midlertidig, kortvarig og reversibel påvirkning, idet ledningsgraven tilbagefyldes og 
havbunden retableres.  
 

                                                   
13 Habitatbeskrivelser, version 1.05. Maj 2016. https://mst.dk/media/128611/habitatbeskrivelser-2016-ver-105.pdf  

https://mst.dk/media/128611/habitatbeskrivelser-2016-ver-105.pdf
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Forhøjet SSC kan medføre forringelser af levevilkår for filtrerende organismer tilknyttet 
sandbanken, f.eks. hjertemusling ved at deres filterapparat tilstoppes, mens sedimen-
tation kan medføre mindre mobile arter tildækkes af sediment. Sandbanke er et dyna-
misk miljø, hvor forhøjet SSC og sedimentomlejring forekommer naturligt og naturty-
pen vurderes at have lav følsomhed overfor forhøjet SSC og sedimentation. Der er i 
forundersøgelserne til projektet foretaget et studie af bølger og sedimentvandring ved 
Gilleleje, der viser, at der er stor dynamik og sandtransport på strækningen, ved at 
den årlige østgående netto sedimenttransport umiddelbart vest for Gilleleje Havn for-
ventes at være omkring 80.000 m3/år, og at den aktive dybde er ca. 5,2 m13F

14, hvilket 
vil sige, at størstedelen af havledningen etableres på en dybde, hvor der er aktiv sedi-
mentransport. Da strømmen overvejende er østgående, forventes sedimentsprednin-
gen at ske mod øst, væk fra den udpegede sandbanke. Derudover er sedimentspildet 
begrænset, ca. 205 m3, og sedimentspildet forekommer kun i den korte periode på 
omtrent 4 md., hvor gravearbejdet foregår. I tilfælde af at samtlige 205 m3 sedimen-
terer i en afstand af 50 m til hver side af havledningen, svarer dette til et gennemsnit-
lig sedimentlag med en tykkelse på ca. 5 mm. Sedimentet vil reelt set blive spredt 
over et langt større område, og i et tyndere lag, og lagets tykkelse vil ligge langt un-
der tålegrænserne for de fleste fastsiddende organismer, der kan tåle 2-26 cm tykke 
aflejringer14F

15. 

 
I driftsfasen vurderes der ikke at være nogen påvirkning af naturtypen sandbanke, da 
den nedgravede ledning ikke forventes at ændre strømforholdene i området, og even-
tuelle reparations- og vedligeholdelsesarbejder forventes være i samme størrelsesor-
den eller mindre end selve anlægsarbejdet ved etablering.  
 

                                                   
14 Rambøll, 2019, HAVLEDNING, GILLELEJE HAVN – BØLGEFORHOLD OG SEDIMENTTRANSPORT 
15 MarLIN, The Marine Life Information Network, 2019, www.marlin.ac.uk, besøgt 18/11/2019. 

Figur 6-1: Resultater af spuleprøver og visuel besigtigelse af havbunden og de observerede bundtyper. 
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På baggrund af ovenstående kan det på forhånd afvises, at der er risiko for en væsent-
lig påvirkning af naturtypen sandbanke i anlægsfasen og driftsfasen. 
 

6.1.2 Rev (1170) 
Naturtypen rev er områder i havet med hårde kompakte substrater på fast eller blød 
bund, som rager op fra havbunden på dybt eller lavt vand, så revet er topografisk di-
stinkt ved at adskille sig og rage op fra den omgivende havbund. Revets hårde sub-
strat kan være enten af biologisk oprindelse - fx levende eller døde muslingeskaller - 
eller være af geologisk oprindelse - f.eks. sten, kridt eller andet hårdt materiale. 
 
Screeningen af de marine naturtyper fortaget i 2012, i forbindelse med udarbejdelsen 
af basisanalysen for N195, viser, at revet består af stenrev med en stendækning på 
omkring 35 % større sten og resten mindre sten. Der er ikke observeret huledannende 
elementer. Revene har en algedækning på omkring 90 % med gaffeltang, derudover 
ses brunalgerne – fingertang, skulpetang og savtang. Desuden findes der kalkindkru-
sterede rødalger på visse sten. Der er en ganske lille faunadækning på kun 1-2 % be-
stående mosdyr, dyriske svampe, søstjerner, kutlinger. I visse områder ses en del fi-
skeyngel. Naturtypen udgør et areal på 3.741 ha.  
 
Vurdering 
Gravearbejdet vil medføre, at stenrev på en omtrent 220 m lang strækning skal graves 
væk op og midlertidig oplægges vest for ledningsgraven, svarende til ca. 2.000 m2 rev 
bortgraves. Stenrevet udenfor N195 retableres umiddelbart efter, at havledningen er 
nedgravet og herefter kan flora og fauna genindvandre. Erfaringer fra etablering af nye 
stenrev i Lillebælt med sammenlignelige forhold viser, at rekolonisering sker relativt 
hurtigt. Det forventes, at flora og fauna vil være retableret i løbet af 1-2 år i projekt-
området ved Gilleleje, da makroalger, mosdyr og dyriske svampe, der er observeret på 
revene i forbindelse med basisanalysen, spreder sig hurtigt til det område, hvor sten-
revet er blevet forstyrret. 
 
Påvirkninger af naturtypen omfatter ikke direkte habitattab eller forstyrrelse, da af-
standen er 37 m fra rørledningen til nærmeste kortlagte stenrev indenfor N195. Af-
standen fra området, hvor der oplægges sten midlertidig, er ca. 17,5 m. De kortlagte 
naturtyper er vist på Figur 3-1. Stenrevet, der graves i, ligger i sammenhæng med 
stenrevet, der er udpeget vest for Gilleleje Havn, men en påvirkning af stenrevet 
udenfor N195 vurderes ikke at kunne påvirke tilstand eller bevaringsstatus af stenrev 
inden for N195, da der er tale om en midlertidig, kortvarig og reversibel påvirkning.  
 
Forhøjet SSC kan medføre forringelser af levevilkår for filtrerende organismer tilknyttet 
stenrevet, f.eks. søpunge eller mosdyr ved, at deres filterapparat tilstoppes, mens se-
dimentation kan medføre, at fastsiddende organismer, alger og mindre mobile arter til-
dækkes af sediment. Følsomheden overfor forhøjet SSC og sedimentation for naturty-
pen stenrev vurderes derfor at være højere end for sandbanke. Der er foretaget et 
studie af bølger og sedimentvandring ved Gilleleje, der viser at der er stor dynamik og 
sandtransport på strækningen, ved at den årlige østgående netto sedimenttransport 
umiddelbart vest for Gilleleje Havn forventes at være omkring 80.000 m3/år og at den 
aktive dybde er ca. 5,2 m15F

16, hvilket vil sige at størstedelen af rørledningen etableres 
på en dybde, hvor der er aktiv sedimentransport. Da strømmen overvejende er østgå-
ende, forventes sedimentspredningen at ske mod øst, væk fra det udpegede stenrev. 

                                                   
16 Rambøll, 2019, HAVLEDNING, GILLELEJE HAVN – BØLGEFORHOLD OG SEDIMENTTRANSPORT 
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Derudover er sedimentspildet begrænset, ca. 205 m3, og sedimentspildet forekommer 
kun i den 4 måneder lange periode, hvor gravearbejdet foregår. Der kan således være 
en kortvarig påvirkning af stenrevet. Forsøg med dødelighed hos mosdyret Electra 
crustulenta fandt ikke forhøjet dødelighed ved øgede sedimentkoncentrationer i 48 ti-
mer (målt ved 8 NTU, ca. 8 mg/l i det pågældende forsøg)16F

17. Det samme gælder de 
makroalger, der vokser på stenrevene, da de er tilpasset periodiske hændelse med 
forhøjet sedimentkoncentration17F

18.. I tilfælde af at samtlige 205 m3 sedimenterer i en 
afstand af 50 m til hver side af havledningen, svarer dette til et gennemsnitlig sedi-
mentlag med en tykkelse på ca. 5 mm. Sedimentet vil reelt set blive spredt over et 
langt større område, og i et tyndere lag, og lagets tykkelse vil ligge langt under tåle-
grænserne for de fleste fastsiddende organismer, der kan tåle 3-5 cm tykke aflejrin-
ger18.  
 
I driftsfasen vurderes der ikke at være nogen påvirkning af naturtypen stenrev, da den 
nedgravede ledning ikke forventes at ændre strømforholdene i området, og eventuelle 
reparations- og vedligeholdelsesarbejder forventes være i samme størrelsesorden eller 
mindre end selve anlægsarbejdet ved etablering.  
 
På baggrund af ovenstående kan det på forhånd afvises, at der er risiko for en væsent-
lig påvirkning af naturtypen stenrev i anlægsfasen og driftsfasen. 
 
 

6.2 Arter 
 

6.2.1 Marsvin (1351) 
Marsvin (Phocoena phocoena) er den mest almindelige hval i Danmark, og den eneste 
som yngler i de danske farvande. Marsvin kan både forekomme kystnært og på åbent 
hav. I Danmark er der udpeget 16 Natura 2000-områder for marsvin, hvoraf N195 er 
det ene.  
 
Der vurderes at være tre bestande af marsvin i danske farvande - én i Østersøen, en i 
indre danske farvande inklusive Kattegat samt en i Nordsøen/Skagerrak. Marsvinene i 
området Gilleleje Flak og tragten tilhører bestanden i de indre danske farvande. Mar-
svin-bestanden i Bælthavet/Østersøen er opgjort ved tællinger fra skib i 2016 og vur-
deret til at være på omtrent 42.000 individer 18F

19. Den gennemsnitlige tæthed var 1,04 
individer/km2. 
 
Bestanden af marsvin i området overvåges ved visuelle optællinger fra båd, samt med 
akustiske optagelser, hvor et hydrofonkabel trækkes efter båden. Ved tællinger af 
marsvin i de Natura 2000-områder, som har marsvin på udpegningsgrundlaget, har 
Gilleleje Flak og Tragten med en marsvinetæthed på ca. 0,3 marsvin pr. km den høje-
ste tæthed af marsvin blandt Natura 2000-områderne19F

20. Tætheden af marsvin i N195 
er meget højt om sommeren, og der er især tale om kønsmodne hunner.  
 

                                                   
17 Lisbjerg, D., Petersen, J.K. & Dahl, K. 2002: Biologiske effekter af råstofindvinding på epifauna. Danmarks Miljøun-
dersøgelser. 56 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 391. http://faglige-rapporter.dmu.dk 
18 MarLIN, The Marine Life Information Network, 2019, www.marlin.ac.uk, besøgt 18/11/2019. 
19 PS Hammond, C Lacey, A Gilles, S Viquerat, P Börjesson, H Herr, K Macleod, V Ridoux, MB Santos, M Scheidat, J Teil-
mann, J Vingada, N Øien, 2016, Estimates of cetacean abundance in European Atlantic waters in summer 2016 from the 
SCANS-III aerial and shipboard surveys 
20 Søgaard et al. 2018. Arter 2016. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Vi-
denskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 262  
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Ifølge undersøgelser foretaget med GPS-mærkning af marsvin i perioden 1997 til 2016 
forekommer de mærkede marsvin relativt ofte i området omkring Gillejee særligt i 
sommerperioden, se Figur 6-2. I. N195 ”Tragten”, samt i farvandet omkring Møn og 
Falster er kerneområder for marsvin.  
 

 
Figur 6-2. Udbredelse af de satellitmærkede marsvin i Bælthavsforvaltningsområdet analyseret som Kernel-tæt-
heder (desto mørkere farve desto højere tæthed) fordelt på 10-års periode to sæsoner (Sommer: Apr-sep, vin-
ter: Okt-mar). Kernel-kategorierne er defineret som høj (indeholder 30% af alle positioner fra marsvin på 
mindst muligt areal), middel (31-60%) og lav (61-90%). Antallet af marsvin og positioner per analyse: 1997-
2006, sommer: 39 dyr/1958 pos., 1997-2006, vinter: 18 dyr/765 pos., 2007-2016, sommer: 43 dyr/1540 pos., 
2007-2016, vinter: 33 dyr/1076 pos 20F

21. 

 

Modellering af egnede marsvin-habitater viser, at Øresund er blevet relativt mere vig-
tigt i perioden 2007-2016 sammenlignet med perioden 1997-2006, hvorimod N195 er 
blevet relativt mindre vigtig, se Figur 6-3. 
 

                                                   
21 Sveggard, S., Nabe-Nielsen, J. & Teilmann, J. 2018. Marsvins udbredelse og status for de marine habitatområder i 
danske farvande. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport nr. 284 
http://dce2.au.dk/pub/SR284.pdf 
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Figur 6-3. Fordeling af egnede marsvinehabitater i Bælthavs-forvaltningsområdet modelleret vha. MaxEnt-mo-
deller i to tiårsperioder. Øverste række viser sommer og nederste række viser vinter. På de fire gule og røde 
figurer, angiver rød de mest foretrukne habitater. Skalaen er relativ og går fra -1 til +1. De gule og grønne fi-
gurer viser ændringen mellem de to tiårsperioder; Jo mørkere grøn des vigtigere er områderne blevet for mar-
svin, og jo mere lys farve, er des mindre vigtig er områderne blevet. Det ses, at Øresund er blevet relativt 
mere vigtig i den seneste tiårsperiode 21F

22. 

 
Marsvins hørelse er tilpasset livet under vandet, og de kommunikerer med hinanden 
ved hjælp af lyde. Hørelsen hos tandhvaler er kendetegnet ved meget høj følsomhed 
(lave tærskler) for høje frekvenser, langt op i ultralydsområdet startende fra ca. 10 
kHz til 100-160 kHz og med en meget skarp øvre grænse for hørelsen. 
 
Marsvin vurderes at være mest følsomme overfor forstyrrelser i yngle- og dieperioden 
samt i parringssæsonen. Marsvin parrer sig i juli til august måned. Drægtigheden varer 
ca. 11 måneder, og fødslerne finder sted i juni-juli måned (Tabel 6-1).  
 
Tabel 6-1. Årstid, hvor marsvin yngler (Y) eller parrer sig (P). 

Art J F M A M J J A S O N D 

Marsvin   
   

 Y Y/P P     

Bifangst af marsvin ved garnfiskeri udgør den største trussel mod marsvin, men her-
udover kan undervandsstøj, forstyrrelser fra bådtrafik, forurening samt mindsket føde-
mængde påvirke marsvinene negativt22F

23. 
 
 

                                                   
22 Sveggard, S., Nabe-Nielsen, J. & Teilmann, J. 2018. Marsvins udbredelse og status for de marine habitatområder i 
danske farvande. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport nr. 284 
http://dce2.au.dk/pub/SR284.pdf 
23 Søgaard, B., Asferg, T., 2007. Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 
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Vurdering 
Ved ramning af spunsjern tæt på land og pga. støj fra fartøjer kan marsvin potentielt 
blive påvirket af undervandsstøj. Ved nedgravning af kablet kan marsvin potentielt 
blive påvirket af tilstedeværelsen af prammen og gravearbejdet ved visuel forstyrrelse. 
Den største kilde til undervandsstøj kommer fra ramningen af spunsjern, hvorimod 
prammen tilstedeværelse og selve gravearbejdet vurderes at have udgøre en ubetyde-
lig støjpåvirkning. Vurderingen er derfor foretaget ud fra viden om støj fra nedramning 
af spunsjern. 
 
Lyd under vand kan måles som en ændring i tryk, og beskrives som lydtryk. Enheden 
for lydstyrke er typisk angivet som decibel. Virkningen af undervandsstøj på havpatte-
dyr kan generelt inddeles i fire brede kategorier, der i høj grad afhænger af dyrenes 
afstand til lydkilden. Grænserne for hver kategori er ikke skarpe, og der er et betyde-
ligt overlap mellem de forskellige kategorier og de zoner, der påvirkes23F

24. Nedenfor er 
kategorier for påvirkninger beskrevet  
 
• Detektion er, når dyrene kan høre støjen.  
• Maskering omfatter en begrænsning i at kunne høre af andre lyde, som fx kommu-

nikation mellem individer 
• Adfærdsmæssige ændringer, hvilket strækker sig fra kraftig undvigelse til lang-

somt at svømme væk fra lyden, hvilket dermed medfører en fortrængning af dy-
rene i området. 

• Fysiske skader på høreorganerne, som kan resultere i enten midlertidige ændrin-
ger i dyrenes registreringstærskel (midlertidig høreskade, TTS), hvor dyret genvin-
der sin oprindelige registreringsevne efter en restitueringsperiode (typisk minutter 
eller dage) eller i permanente ændringer i dyrenes registreringstærskel (perma-
nent høreskade, PTS).  

 
TTS (temporary threshold shift) medfører en midlertidig nedsættelse af hørelsen. TTS 
fortager sig over en periode, som kan vare fra minutter og op til flere døgn, hvis på-
virkningen over grænsen for TTS har været kraftigt. Ved en meget kraftig lydpåvirk-
ning, som ligger over grænsen for PTS (Permanent Threshold Shift), eller ved gen-
tagne udsættelser for kraftige tilfælde af TTS, kan det føre til en varig høreskade 
(PTS). Det vil således være påvirkninger af havpattedyr, som resulterer i permanente 
skader, der vil blive betragtet som potentielt væsentlige påvirkninger i forbindelse med 
denne væsentlighedsvurdering.  
 
Pæleramning og nedramning af spunsjern, der betragtes som impulsiv støj, hvorimod 
støj fra skibstrafik og gravearbejde betragtes som kontinuert støj.   
 
For at vurdere påvirkningen af dyr kræver det, at der findes grænseværdier for TTS og 
PTS. Ud fra eksisterende videnskabeligt materiale er fastsat en række grænseværdier. 
Ifølge vejledningen fra National Marine Fisheries Service (NOAA) fra 201824F

25 fremgår 
følgende grænser for kumuleret pulserende støj for hhv. TTS og PTS hos marsvin (Ta-
bel 6-2). 

                                                   
24 Southall, B., Bowles, A. E., Ellison, W. T., Finneran, J. J., Gentry, R. L., Greene, C. R. Jr., Kastak, D., Ketten, D. R., 
Miller, J. H., Richardson, W. J., Thomas, J. A., Tyack, P. L. 2007. Marine mammal noise exposure criteria: initial scien-
tific recommendations. Aquatic mammals 33(4). 
25 National Marine Fisheries Service. 2018. 2018 Revisions to: Technical Guidance for Assessing the Effects of Anthropo-
genic Sound on Marine Mammal Hearing (Version 2.0): Underwater Thresholds for Onset of Permanent and Temporary 
Threshold Shifts. U.S. Dept. of Commer., NOAA. NOAA Technical Memorandum NMFS-OPR-59, 167 p. 
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Tabel 6-2.Tærskelværdier for temporære (TTS) og permanente (PTS) grænser for høreskade for sæler og mar-
svin udsat for kontinuert undervandsstøj (dB re 1 µPa2s SEL cum). 

Art TTS 
(dB re 1 µPa2s SELcum) 

PTS 
(dB re 1 µPa2s SELcum) 

Marsvin 
(HF-hvaler) 175 190 

Cumulative Sound Exposure (SELcum) – SEL (cum) er den samlede (kumulative) tidsintegrationen af det 
kvadrerede tryk i løbet af en lyd eller en række lydhændelser. Det muliggør at lyde af forskellig varighed og 
niveau kan karakteriseres i forhold til total lydenergi (enhed Pa2s). 

 
Modellering af støj fra spunsning af spunsjern i andre projekter viser, at støjudbredel-
sen er relativt begrænset. Som eksempel har modellering af støj ved udvidelsen af 
Frederikshavns Havn vist, at grænseværdierne for marsvin for PTS og TTS kun over-
skrides i en afstand af 500 m hhv. 1.300 m 25F

26. I eksemplet blev støjudbredelsen be-
regnet på ydersiden af en mole, mens det vurderes, at støjudbredelsen vil være kor-
tere i dette projekt, idet spunsningen foregår på lavt vand, hvor lyden reflekteres mere 
og derfor dæmpes. Undersøgelser af pæleramning i forbindelse med installation af 
vindmøllefundamenter viser, at marsvin vender tilbage 1-2 dage efter, at ramningen 
ophører26F

27. Da spunsningen forventes at kun vare nogle få dage, og da der er tale om 
en midlertidig påvirkning udenfor yngle og parringssæson, vurderes påvirkningen ikke 
at være væsentlig. Af samme årsager forventes adfærdsreaktioner og maskering ej 
heller at medføre en væsentlig påvirkning.  
 
Tilstedeværelsen af fartøjer har i en undersøgelse vist sig at forårsage en undvigereak-
tion hos marsvin i en afstand på 200-400 meter27F

28. Marsvin forventes derfor at undgå 
gravefartøjet og øvrige småbåde, der eventuelt anvendes i anlægsfasen i denne af-
stand. Da ledningsinstallationen med nedgravning er kortvarig (4 måneder) og lokal og 
foregår udenfor yngle- og parringstid, se Tabel 6-2, vurderes det, at fortrængningen af 
enkelte individer på grund af fartøjers tilstedeværelse er ubetydelig, og at den ikke vil 
have nogen væsentlig virkning på marsvin.  
 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at det kan afvises, at der vil være væsent-
lige påvirkninger af marsvin i N195 i forbindelse anlægsarbejdet i projektet. 
 

6.3 Kumulative påvirkninger  
Jævnfør habitatdirektivet28F

29 skal vurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, 
eksempelvis i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra alle-
rede vedtagne planer, som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter som 
foreligger i forslag.  
 
Kumulative effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkompo-
nent (f.eks. øget forstyrrelse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse 
effekter ved, at samspillet af forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye på-
virkninger.  
 

                                                   
26 Rambøll, 2019, Miljøkonsekvensrapport – Nyt Havne- og værftsområde i Frederikshavn havn.  
27 Brandt, M.J., Diederichs, A., Betke, K. & Nehls, G. (2011). Responses of harbour porpoises to pile driving at the Horns 
Rev II o 
28 Bas A.A., Christiansen, F., Ozturk, A.A., Ozturk, B., McIntosh, C., 2017. “The effects of marine traffic on the behav-
iour of Black Sea harbour porpoises (Phocoena phocoena relicta) within the Istanbul Strait, Turkey”. Plos One 12. 
29 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=DA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=DA
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Der er ikke kendskab til projekter, der kan have en kumulerende effekt ift. anlæg og 
drift af havledningen ved Gilleleje. 
 

7. SAMLET VÆSENTLIGHEDSVURDERING  

For de udpegede naturtyper og arter i Natura 2000-område N195 ” Gilleleje Flak og 
Tragten” vurderes det samlet, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning ved etable-
ring og drift af havledningen, på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller be-
varingsmålsætningerne herfor. 
 
Forudgående vurdering af udledninger konkluderer, at udpegningsgrundlagene for Na-
tura 2000- område N195 ikke vil blive påvirket væsentligt af spildevandsomlægningen, 
og at projektet ikke vil påvirke bevaringsstatus for habitater og arter i udpegnings-
grundlaget. Projektet vil heller ikke forhindre, at målsætningerne i vandområdeplan 
2015-2021 og naturplan kan opfyldes29F

30. 

                                                   
30 COWI, april 2017, Natura 2000 Væsentlighedsvurdering af ændret spildevandsudledning til Natura 2000-område Nr. 
195 ved Gilleleje 
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Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til  etablering af anlæg på 

land i forbindelse med etablering af havledning ved Gilleleje strand, 

matr.3bs, Gilleleje By, Gilleleje; matr.3vy, Gilleleje By, Gilleleje, 

Gribskov Kommune  

 

 

 

Ansøgning 

I har den 26. august 2019 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til  

 etablering af havledning ved Gilleleje strand, matr.3bs, Gilleleje By, Gilleleje; 

matr.3vy, Gilleleje By, Gilleleje, Gribskov Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af landanlæg over terræn i tilknytning til Alfavej. 

 

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 

anden lovgivning kan være nødvendige. Det lægges til grund at grundejers 

tilladelse foreligger. 

 

Det bemærkes således, at Kystdirektoratet herved ikke har forholdt sig til eller 

vurderet etableringen af anlæg på søterritoriet (havledningen), der forudsætter 

tilladelse efter kystloven. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 

om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 

dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 

Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

I forbindelse med udbygning af Gilleleje Renseanlæg, har Gribvand Spildevand 

A/S besluttet at etablere en havledning 200 meter ud i Kattegat.  

 

Havledningen skal krydse stranden som vist på nedenstående kortudsnit., og 

ledningen etableres indenfor strandbeskyttelseslinien som vist.  Ledningen 

indenfor strandbeskyttelseslinien har dimensionen Ø400. 

 

 

 
Figur 2 Placering af havledning i forhold til strandbeskyttelseslinien 

(gul skraveret signatur). 

 

 
Område for etablering af brønde over terræn 

 

http://www.kyst.dk/
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Der vil ikke være mekaniske installationer forbundet med havledningen, udover 

en mulig inspektionsbrønd og evt. en trykudligningsbrønd. Brøndene vil blive 

placeret umiddelbart nord for strandbeskyttelseslinien, så tæt på Alfavej som 

muligt og med dæksler i terræn eller muligvis 0,3 meter over terræn for at 

undgå tilfygning med sand. 

 

Ledningsgraven for havledningen under arbejdet vil blive cirka 2 meter bred og 

2-3 meter dyb og arbejdsfeltet under udførelsen cirka 6 meter bredt. 

 

Udgravningen 

til brøndene vil fylde ca. 20 m² i en dybde af ca. 4 meter. Alt retablering vil blive 

udført som eksisterende udseende. 

 

Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 

og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 

arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b. 

 

Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 

interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 

en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  

 

Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 

det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og de dele af projektet, som 

medfører en varig tilstandsændring forudsætter en dispensation efter 

naturbeskyttelsesloven. 

 

Selve etableringen af ledningen – nedgravningen og arbejdsareal – er ikke en varig 

tilstandsændring, men alene et midlertidigt indgreb, som ikke kræver dispensa-

tion, forudsat arealet retableres til hidtidig tilstand, når anlægsarbejdet er 

afsluttet. 

 

Derimod forudsætter synlige anlæg dispensation. Der skal således eventuelt ske 

etablering af en mulig inspektionsbrønd og evt. en trykudligningsbrønd. Brøndene 

http://www.kyst.dk/
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vil bliveplaceret umiddelbart nord for strandbeskyttelseslinjen, så tæt på Alfavej 

som muligt og med dæksler i terræn eller muligvis 0,3 meter over terræn for at 

undgå tilfygning med sand. 

 

Kystdirektoratet meddeler på dette grundlag dispensation til etablering af anlæg 

som beskrevet inden for nedenviste område markeret med blå. 

 

 
 

Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 

beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

 

Klagevejledning  

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 

udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 

hverdag.   

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen 

sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det 

koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i 

gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 

anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 

naturbeskyttelsesloven. 

 

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Jan Kofod 

Winther på jkw@kyst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

 Gribskov Kommune, gribskov@gribskov.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov, gribskov@dn.dk  

 Friluftsrådet central, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland, nordsjaelland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Gribskov, gribskov@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

 

gribskov@gribskov.dk; dn@dn.dk; gribskov@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

nordsjaelland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; gribskov@dof.dk; 

oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

JHH@cowi.com; 
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