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Tidsbegrænset tilladelse til etablering af et marint testcenter, samt 
udførelse af geotekniske undersøgelser, vest for Anholt, Norddjurs 
Kommune 

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse til etablering af et marint 
testcenter, samt udførelse af geotekniske undersøgelser, vest for Anholt, Norddjurs 
Kommune. 

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

 

Lovgrundlag 

Etablering af anlæg, samt udførelse af geotekniske undersøgelser, på søterritoriet 
kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 i kystbeskyttelses-
loven (LBK nr. 57 af 21/01/2019). 

Kystdirektoratet skal vurdere, om projektet kan påvirke et internationalt naturbe-
skyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og 
udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018). 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Udformningen og etableringen af anlægget, samt udførelsen af de geotekni-
ske undersøgelser, skal ske i overensstemmelse med det ansøgte. 

2. I forhold til etablering af testcentret må der ikke, uden Kystdirektoratets 
tilladelse, foretages udvidelser eller ændringer af anlægget eller anlægsme-
toderne. I forhold til udførelse af de geotekniske undersøgelser må der ikke, 
uden Kystdirektoratets tilladelse, foretages ændringer af det godkendte pro-
jekt eller af arbejdsmetoderne. 

3. I forbindelse med ramning skal der anvendes ”soft start” procedure af hen-
syn til mulig forekomst af bilag IV arten marsvin i området.  

http://www.kyst.dk/
mailto:anbak@dtu.dk
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4. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 3 år fra 
udstedelsen af denne tilladelse. 

5. Tilladelsen er tidsbegrænset til 5 år og udløber marts 2025. Hvis anlægget 
fortsat ønskes bevaret herefter, skal Kystdirektoratet ansøges på ny. 

6. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Kystdirektoratet 
(kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen 
(gst@gst.dk) underrettes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder 
tilsendes en færdigmelding, som dokumenterer at projektet er opført i 
overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggets endelige positi-
on.  

7. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig 
stand.  

8. Tilladelsen til at etablere anlægget og det opførte anlæg må ikke uden tilla-
delse fra Kystdirektoratet overdrages til andre.  
 

9. Anlægget eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers 
regning, såfremt:  

 anlægget ikke længere anvendes som testcenter 

 anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks gen-
etableres, eller 

 vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes. 

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og 
Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) skal underrettes umiddelbart efter 
anlæggets permanente fjernelse. 

I forbindelse med en fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand 
så tæt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering, som 
muligt.  

Der skal tilsendes Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen 
(sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) dokumentation for 
reetableringen.   

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de 
for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, 
der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lov-
givning.  

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

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

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på Søfartsstyrelsens høringssvar, samt be-
kendtgørelse 1351 af 29. november 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørar-
bejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande. 

 

Begrundelse for tilladelsen 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt, 
under de angivne vilkår, med den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige 
hensyn, der taler imod projektet. Kystdirektoratet har bl.a. vurderet, at der ikke er 
væsentlige naturhensyn, som taler imod projektet, ligesom der ikke synes at være 
hensyn i øvrigt, som taler imod projektet.   

I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. lagt vægt på de indkomne 
høringssvar, samt at formålet med testcentret er forskning i belastninger fra bølger 
på offshore strukturer. Det er videre vægtet, at der er tale om et tidsbegrænset an-
læg af begrænset omfang, samt at anlæggets placering ikke forventes at være til 
væsentlig gene for øvrige aktiviteter i, eller brugere af, området. Vedrørende de 
geotekniske undersøgelser har vi lagt vægt på, at formålet med dem er at undersøge 
havbunden i forbindelse med etablering af centret. 

Kystdirektoratet har på baggrund af ansøgningens oplysninger valgt at indsætte 
vilkår nr. 5, som tidsbegrænser tilladelsen til fem år. Kystdirektoratet skal i god tid 
ansøges på ny, såfremt ansøger ønsker anlægget bevaret herefter.  

Det er oplyst i ansøgningen, at der, i forbindelse med etablering af anlægget, mulig-
vis skal foretages ramning. Dette vil medføre støj, der potentielt kan påvirke indivi-
der af bilag IV arten marsvin, der måtte befinde sig i eller i nærheden af projektom-
rådet. Kystdirektoratet har derfor valgt at indsætte vilkår nr. 3, der medfører an-
vendelse af ”soft start” procedure ved ramning i forbindelse med anlægsarbejdet. 
Dette medfører, at ramningen startes gradvist op, så eventuelle marsvin, der måtte 
befinde sig inden for det støjpåvirkede område, kan nå at komme væk inden an-
lægsstøjen når sit maksimale niveau.  

I forhold til anlægsfasen generelt har Kystdirektoratet tillagt det betydning, at etab-
lering af anlægget, herunder de geotekniske undersøgelser, er tidsmæssig begræn-
set, og at eventuelle påvirkninger på andre aktiviteter i området, samt på flora og 
fauna, forventes at være minimale og kortvarige.  

 

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering 

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et 
internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til 
deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er 
udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn 
til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at pro-
jektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art 
væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.   

http://www.kyst.dk/
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Det ansøgte projekt vil finde sted mere end 3 km fra nærmeste Natura 2000-
område, hvorfor vi vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ på-
virkning på dette områdes udpegningsgrundlag.  

Der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området, men vi har vur-
deret, at projektet ikke væsentligt vil påvirke eventuelle individer negativt. Vi vur-
derer således, at projektet ikke vil medføre forstyrrelser, der har betydelige konse-
kvenser for arten som helhed. Vi vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering for projektet.  

Kystdirektoratets vurdering skyldes blandt andet projektets kortvarige anlægsfase. 
Individer, der måtte befinde sig i, eller tæt ved, projektområdet kan dog blive kort-
varigt påvirket af ramningsstøj i forbindelse med anlægsarbejdet. Kystdirektoratet 
har derfor vurderet, at der i forbindelse med ramning skal anvendes afværgeforan-
staltningen ”soft start” procedure, så eventuelle marsvin i området kan nå at kom-

me væk, inden ramningen når sit maksimale lydniveau (se vilkår 3).   

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

 

Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter etablering af et testcenter til brug for opsamling af bølgedata 
og måling af belastninger fra bølger på offshore strukturer, samt udførelse af to 
geotekniske boringer.  

Testcentret er placeret på ca. 5,5 meters dybde ca. 4 km vest for Anholt på positio-
nen 56°43'27.1200" N, 011°26'27.6000" E. Anlæggets placering kan ses på neden-
stående kort: 
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Anlægget består af to strukturer/platforme – en hovedenhed og en testenhed (se 
tegning på næste side). Afstanden mellem de to enheder er ca. 15 m og de 
forbindes med et kabel, der graves ned i havbunden. 
 
Hovedenheden består af en platform på 5x6 m med en container til udstyr (ca. 3 x 
2,4 x H (LxB)) samt et ca. 15 m højt metalstativ/tårn med stige. Hovedenheden 
agerer ”hub” for testcentret og vil bl.a. være udstyret med en diesel dreven 

generator som strømforsyning.  
 
Testenheden består af en skaleret STAR platform med en enkelt adgangsplatform, 
der rækker ca. 7,3 m over vandoverfladen og er ca. 2,7 m bred og 1,9 m høj. 
Testenheden er udstyret med flere typer af måleudstyr som f.eks. spændingsmåler, 
accelerometer og inclinometer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funderingen af de to platforme foregår vha. tre stk. Ø356mm pæle per platform. 
Pælene bankes eller vibreres ca. 15 m ned i havbunden. Anlæg af de seks pæle 
forventes udført i løbet af 1-2 dage. 

Der foretages to geotekniske boringer inden for projektområdet. Boringerne føres 
mellem 16 og 20 m under havbunden. 

http://www.kyst.dk/
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Etablering af testcentret forventes samlet set at tage ca. en uge. 

De to enheder markeres med marine afmærkningslamper og stedet markeres med 
undervandsmonterede bøjer i en radius af 100 m. 

For yderligere beskrivelse henvises til ansøgningsmaterialet. 

 

Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos 
Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Moesgaard Museum, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Norddjurs Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Naturfrednings-
forening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes 
Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og Geodatastyrelsen.  
 
På baggrund af Søfartsstyrelsens høringssvar af 10. september 2018, samt 
ansøgers korrespondance med Grenaa-Anholt Færgefart, blev den oprindelige 
ansøgte placering ændret. Den nye placering blev sendt i fornyet høring til 
ovennævnte parter samt Grenaa-Anholt Færgefart. 
 
Nedenfor gengives de væsentligste indkomne bemærkninger fra begge 
høringsrunder. 
 

Søfartsstyrelsen skrev den 10. september 2018 følgende:  

”Søfartsstyrelsen har gennemgået ansøgning om tilladelse til at etablere et 

testcenter på søterritoriet vest for Anholt. Testcenteret, der består af to bundfaste 
enheder, placeres på nærmere angivet position. Det ses af denne position, at bl.a. 
Anholt-færgen passerer tæt på, hvorfor det foreslås, at positionen flyttes yderligere 
300 meter mod nordvest for at give lidt ekstra sikkerhedsmargen (buffer) til denne 
trafik. Anholt-færgen såvel Grenå/Anholt Havn skal under alle omstændigheder 
høres omkring placering af enhederne. 
 
Den i ansøgningen omtalte afmærkning af anlægget af hensyn til den øvrige 
skibstrafik godkendes af Søfartsstyrelsen på forhånd. Som udgangspunkt skal selve 
enhederne være gulmalet over vandet, hvor den gule maling følger RAL-
anbefalingerne fra IALA, se vedhæftede dokument R0108. Den gule farve 
suppleres med tilsvarende gule refleksbånd, der placeres, så de kan ses fra alle 
retninger. Derudover skal enhederne hver især afmærkes med hvid-blinkende 
lanterne, hvor hovedenheden har en lysevne min 5 NM og testenheden minimum 
2 NM, begge lanterner kodes Mo(U)15s (Morse U) og placeres minimum 2 meter 
over vandoverfladen. Denne afmærkning kan eventuelt suppleres med indirekte 
lys på konstruktionerne. Afmærkning af anlægget fx i form af flydende bøjer, typer, 
størrelse, mv. vurderes i forhold til endelig placering, og aftales direkte med 
Søfartsstyrelsen, eventuelt forslag hertil kan fremsendes. Der henvises til 
Søfartsstyrelsens afmærkningshæfte, der kan hentes på Søfartsstyrelsens 
hjemmeside via dette link. Når endelig afmærkning er aftalt med Søfartsstyrelsen 
udstedes tilladelse til afmærkning på diverse vilkår jf. 
Afmærkningsbekendtgørelsen. 

http://www.kyst.dk/
https://www.soefartsstyrelsen.dk/Documents/Publikationer/Afm%C3%A6rkning%20af%20danske%20farvande%209.%20udgave.pdf
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I forbindelse med etablering af anlægget udfyldes vedhæftede 
sejladssikkerhedsvurdering som fremsendes Søfartsstyrelsen SIFA@dma.dk 
 
Retningslinjer i øvrigt for etablering af anlæg såvel geotekniske undersøgelser: 
Til Efterretninger for Søfarende, efs@dma.dk, indsendes ca. 3-4 uger i forvejen før 
etableringenfølgende: 
- Oplysning om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og forventet tidspunkt for 

afslutning 
- Kortfattet beskrivelse af hvorledes arbejdet udføres 
- Oplysninger om evt. oprettelse af andre midlertidige arbejds-/forbudsområder 

og afmærkning heraf.  
- Oplysninger om anvendt materiel med angivelse af evt. skibsnavne 
- Oplysning om hvorvidt der anvendes dykkere og varp 
- Eventuelt oplysninger om midlertidig/permanet afmærkning.  
- Umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet indsendes meddelelse herom til 

efs@dma.dk. 

 

Søfartsstyrelsen skrev d. 18. marts 2019 følgende: 

”Søfartsstyrelsen henviser til bekendtgørelse 1351 af 5. december 2013 om sejlads-
sikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande 
(vedhæftet). Bekendtgørelse og andre oplysninger om entreprenørarbejder til søs 
findes desuden via dette link på Søfartsstyrelsens hjemmeside.” 

Søfartsstyrelsen kan godkende den nye placering af testcentrets til 56°43'27.1200" 
N, 011°26'27.6000" E. Derudover henviser Søfartsstyrelsen til første høringssvar af 
10. september 2018, hvor der bl.a. er beskrevet, hvordan farvandsafmærkningen af 
anlægget skal indrettes og dette aftales i øvrigt med Søfartsstyrelsen før 
etablering.” 
 

Moesgaard Museum skrev den 10. september 2018, samt d. 3. april 2019, følgen-
de:  

” Moesgård Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af området med det formål 
at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter.  
 
Museet har på baggrund af dette ingen bemærkninger til det påtænkte arbejde.  
 
Skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrag skal dette 
straks anmeldes til Moesgaard Museum i henhold til museumslovens §29 h:  
§ 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden  
spor af fortidsminder eller vrag, skal fundet anmeldes til kulturministeren efter 
reglerne i § 28 og arbejdet skal standses.” 
 
Miljøstyrelsen skrev den 18. september 2018 bl.a. følgende:  

”Der er ca. 3.3 km til Natura 2000-område 46, og Miljøstyrelsen vurderer, at der 
ikke vil være nogen alvorlig påvirkning på hverken udpegningsgrundlag eller Bilag 
IV arter i anlægsfasen, og heller ikke i driftsfasen, hvor der vil være støj fra 
generatoren i 12 – 24 timer hver 3. uge. 

http://www.kyst.dk/
mailto:SIFA@dma.dk
mailto:efs@dma.dk
mailto:efs@dma.dk
http://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/Sejladssikkerhed/EntreprenoeropgaverSoes/Sider/default.aspx
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Miljøstyrelsen vurderer samlet set, at man ikke har indvindinger mod testcentret.” 
 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skrev d. 9. oktober 2018 følgende: 

”Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan efter høring af relevante myndigheder 
oplyse, at der ikke er bemærkninger til, om projektet kan få væsentlig indvirkning 
på miljøet. 
 
I forhold til etablering og driften af testcenteret, er der følgende bemærkning fra 
Værnfælles Forsvarskommando. 
 
Værnsfælles Forsvarskommando anbefaler, at der gennemføres UXO-survey 
inden der påbegyndes arbejde på havbunden, fordi der i det ansøgte område kan 
forefindes ueksploderede krigsefterladenskaber (UXO). En UXO-survey kan 
være, men begrænser sig ikke nødvendigvis til, en inspektion af magnetiske 
anomalier på og i havbunden. Før en UXO-survey iværksættes skal plan herfor 
fremsendes til og godkendes ved Værnsfælles Forsvarskommando. 
 
Værnsfælles Forsvarskommando skal gøre opmærksom på, at såfremt der i 
forbindelse med arbejdet på eller i havbunden, konstateres rester af ammunition 
eller genstande, der kan være farlige (UXO), skal arbejdet straks indstilles og der 
tages kontakt til Forsvarets Operationscenter, jf. BEK 1351 af 29. november 2013 
§ 14 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske 
farvande. 
 
Forsvarets Operationscenter kan telefonisk kontaktes på: +45 72850380/+45 
72850371 
 
Foruden ovenstående forhold, skal der gøres opmærksom på, at de udstedte 
tilladelser, samt kontaktoplysninger til det eller de skibe der skal udføre 
arbejdet, skal være tilgængeliggjort for Forsvarets Operationscenter via den 
myndighed, der udsteder tilladelsen. Såfremt der er opdateringer i kontakt-
oplysningerne, kan disse fremsendes direkte til Forsvarets Operationscenter på 
nedenstående adresser: 
Forsvarets Operationscenter (JOC) 

Telefon:          e-mail: 
Vagthavende officer:   +45 72850380        opcent@sok.dk 
Maritime Assistance Service:   +45 72850371         mas@sok.dk 
Vagtholdsleder JOC:   +45 72850332 
Omstilling:    +45 72850000 

 

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

”Høringssvar fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 
Vi tager anbefalingen om undersøgelse for krigsefterladenskaber til efterretning. 
Vi har aftalt med virksomheden Dansurvey (se vedhæftede email korrespondance), 
at de gennemfører den anbefalede undersøgelse snarest. 

http://www.kyst.dk/
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Vi håber, at denne undersøgelse kan gennemføres inden for få uger, men det 
afhænger lidt af vejrforhold.  
Det kan muligvis indeholdes i klageperioden (4 uger), hvis vejret tillader det. 
Efterfølgende konkret arbejde på havbunden (geoteknisk undersøgelse) 
påbegyndes ikke før ovennævnte undersøgelse er gennemført uden fund af farlige 
genstande, ej heller før klageperioden (4 uger) er overstået. 
Hvis der eventuelt registres mistænkelige genstande, indstilles arbejdet og 
Forsvarets Operationscenter kontaktes. 
 
Høringssvar fra Søfartsstyrelsen 
Vi udfylder relevante skemaer og underretter Søfartsstyrelsen om de planlagte 
arbejder. 
Krav til afmærkning m.m. efterkommes i det endelige projekt.” 
 
I har efterfølgende oplyst Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, at der er udført 
en UXO-survey, og at der ikke er observeret noget mistænkeligt.  
 

Klagevejledning 

Dette dokument indeholder to afgørelser:  

 afgørelse om at give tilladelse til projektet  

 afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering  

 

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

For afgørelserne gælder følgende:  

 Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår 
retlige forhold.  

 Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har 
en væsentlig individuel interesse i sagen, samt af en berørt 
nationalparkfond eller landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og 
miljø eller varetagelse af væsentlige rekreative interesser eller 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af: 

1. at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, 
som dokumenterer dens formål, og 

2. at foreningen eller organisationen kan dokumentere, at den 
repræsenterer mindst 100 medlemmer.  
 

 Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.  

 Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk 
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 

http://www.kyst.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 
organisationer i gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med 
betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 
anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter  

 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 18 b i 
kystbeskyttelsesloven. 

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

 

Med venlig hilsen 

 
 
Anne Villadsgaard 
 91 33 84 25 
avi@kyst.dk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kopi til: Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Moesgaard Museum, Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse, Norddjurs Kommune samt sendt til orientering til Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshus-
ejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark, Geodatastyrelsen og 
Grenaa-Anholt Færgefart. 

 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside.  

http://www.kyst.dk/
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