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Denne ansøgning til Kystdirektoratet om tilladelse til anlæg af en ny
bølgebryder på søterritoriet er fremsendt i samarbejde mellem Odder
kommune, som udlejer arealerne, der anvendes til lystbådehavn i Hou
og Bestyrelsen for Hou Lystbådehavn, som er lejer af de pågældende
havnerarealer.

Leni Petersen

Ansøgningen ledsages af et skitseprojekt for bølgebryderen udarbejdet
af firmaet A1 Consult A/S og relevante kortbilag.
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Henvendelsen er desuden vedlagt en VVM-anmeldelse fra Hou Lystbådehavn A.m.b.A., da projektet vurderes at være oplistet som pkt. 10, k)
på bilag 2 til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).
Da anlægsarbejdet delvist og bølgebryderen i sin helhed er placeret
inden for et habitatområde ledsages ansøgningen derudover af en habitatvurdering udarbejdet af Morten Rud, Cand. Scient i biologi og miljømedarbejder ved Odder Kommune.
Projektbeskrivelse
Den tværliggende molearm lige inden for indsejlingen til Hou Lystbådehavn ønskes nedbrudt og materialerne herfra ønskes genanvendt i en
bølgebryder. Bølgebryderen forudsættes etableret som et 60 m langt
stenrev ud for havneindsejlingen, således at anlægget ved normal middel havvandsstand stikker ca. 1,5 m op over overfladen, og der efterlades en ca. 37 m bred sejlbar rende til indsejling.
Den tværliggende molearm med molehoved lige inden for indsejlingen
til Hou Lystbådehavn er i så dårlig stand, at den af hensyn til sikkerheden for tiden er afspærret. Da tilstanden til dels skyldes bølgepåvirkninger fra havnehullet, ønskes denne mole ikke genopbygget, hvor den nu
er etableret, men nedbrudt og genanvendt i en bølgebryder ud for havnehullet.

Tlf. 8780 3360
leni.petersen@odder.dk
Dok id. D2020-20708

Materiale fra nedbrydningen af dækmolen anvendes på indersiden af
bølgebryderen. Ydersiden laves af nyindkøbte dæksten i størrelsen 1-3
ton. Mindre dæksten fra eksisterende mole anvendes i filterlaget i bølgebryderen.
Nedbrydning af dækmolen foregår fra vandsiden med skib/arbejdspram,
som løbende flytter og udlægger materiale fra dækmolen til bølgebryderen. Supplerende materiale og større dæksten bringes ligeledes til bølgebryderen fra vandsiden og lægges ud fra skib/arbejdspram.
Anlægsarbejdet for det samlede projekt forventes at tage ca. 10 uger.
Dersom sagsbehandlingstiden udmeldt fra Kystdirektoratet på ca. 13
uger overholdes og Kystdirektoratet vil meddele tilladelse til etablering
af bølgebryderen, forventes anlægsarbejdet igangsat primo oktober
2020, når højsæsonen for lystsejlads er overstået.
For nærmere beskrivelse se venligst det vedlagte skitseprojekt udarbejdet af A1 Consult A/S.
Projektets formål
Ansøgningen om anlæg af en ny bølgebryder på søterritoriet ud for indsejlingen til Hou Lystbådehavn har til formål at imødekomme følgende
ønsker til en væsentligt forbedret funktion og udnyttelse af det eksisterende havneanlæg.
1. Bedre bølgebeskyttelse
Ved sydøstlig vindretning opstår der store bølger i Hou Lystbådehavn, hvilket især påvirker anvendelsen af bådpladserne nærmest indsejlingen, men generelt opstår der uro i ubehagelig grad
i hele havnen ved denne vindretning.
Nærmeste tværliggende mole ud for indsejlingen til lystbådehavnen er under nedbrud delvist som følge af bølgepåvirkningerne
fra havnehullet, idet den har beskyttet en mindre del af havnen
mod de værste bølgepåvirkninger.
2. Flere bådpladser uden arealmæssig havneudvidelse
Der opleves en stærkt stigende efterspørgsel på lystbådepladser
i Hou, som ikke med en nuværende havneindretning kan imødekommes inden for lystbådehavnens dækkende værker.
Hvis der etableres en bølgebryder som ansøgt, vil ovennævnte
tværliggende mole i stedet for en renovering med forudsigeligt
begrænset levetid kunne sløjfes, og egnede dele af materialerne
kunne genanvendes i den ny bølgebryder.
I sammenhæng med en bedre bølgebeskyttelse efter etablering
af bølgebryderen vil dette betyde, at der inden for den eksisterende lystbådehavns dækkende værker kan foretages en omdisponering, som kan resultere i 30-40 nye bådpladser ud over det
eksisterende antal.
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Yderligere oplysninger
Undertegnede stiller sig selvfølgelig til rådighed for eventuel besvarelse
af spørgsmål / fremskaffelse af yderligere oplysninger mv.
På forhånd tak og med venlig hilsen
Leni Petersen
Cand. Arch.

Hvis du vil vide mere om Odder
Kommune eller benytte muligheden
for selvbetjening, så klik ind på
www.odder.dk
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Habitatvurdering til ansøgning om bølgebryder
ved indsejlingen til Hou Lystbådehavn

Habitatvurdering
Der ansøges om etablering af en ny bølgebryder ud for indsejlingen til
Hou Lystbådehavn. Bølgebryderen er 60 m lang og placeres inden for
Natura 2000-området nr. 56 ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”
– se figur 1.
Lovgivning
I henhold til § 3 og § 7 i Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelses-områder 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) skal den
rette myndighed vurdere:




om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter,
herunder tidligere gennemførte projekter, væsentligt kan påvirke
et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse arter, som
er udpeget i medfør af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven).
Om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge
de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b)
i alle livsstadier.

Natura 2000-område
Natura 2000-område nr. 56 ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”
er habitatområde H52 og fuglebeskyttelsesområde F36.
Området er udpeget for at beskytte en lang række arter og naturtyper
og indeholder enestående naturværdier med mange sjældne arter og
naturtyper - se figur 3.
På udpegningsgrundlaget er marine naturtyper som sandbanker, vadeflader, laguner, bugter og rev. På udpegningsgrundlaget er ligeledes en
række kyst- og havlevende fugle. Skarvkoloni på Vorsø. Havterne med
en stor og stabil yngleforekomst i området og splitterne, der for nylig er
genindvandret til området. Der er også ynglebestande af klyde, dværgterne og edderfugl. Af rastende trækfugle forekommer lille kobbersneppe, hjejle, hvinand, fløjlsand og bjergand. Bestanden af spættet
sæl er i fremgang inden for området. Gråsæl yngler ikke i området.
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Sags Id. 2020-2418
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Bilag IV-arter
Der er spredt forekomst af marsvin i Horsens Fjord. Der er ikke konkrete registreringer af øvrige bilag IV-arter indenfor eller i nærheden af
projektområdet for etablering af bølgebryder.
Marsvin har status som både bilag II og bilag IV-art, hvilket betyder at
artens udpegede habitatområde er beskyttet samtidig med man skal
træffe foranstaltninger, der sikrer sådanne arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må eksempelvis ikke fanges ind, og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Bilag IV-arterne er således ikke kun beskyttet i habitatområderne, men overalt hvor de yngler eller raster.
Projektbeskrivelse
Hou Lystbådehavn ønsker at anlægge ca. 60 m ny bølgebryder 60 m ud
for indsejlingen til Lystbådehavnen med en fri sejlrende mellem de eksisterende havneværker og bølgebryderen på ca. 37 m. Højden på anlægget vil være ca. 1,5 m over normal middel havvandsstand. Formålet
er at mindske uro og bølgehøjde inde i havnebassinet.
Den nærmeste tværgående dækmole med molehoved lige inden for
havnehullet er i meget dårlig stand - til dels på grund af bølgepåvirkningerne – og nedbrydes og genanvendes i bølgebryderen. Materiale fra
nedbrydningen af dækmolen anvendes på indersiden af bølgebryderen.
Ydersiden laves af nyindkøbte dæksten i størrelsen 1-3 ton. Mindre
dæksten fra eksisterende mole anvendes i filterlaget i bølgebryderen.
Nedbrydning af dækmolen foregår fra vandsiden med skib/arbejdspram,
som løbende flytter og udlægger materiale fra dækmolen til bølgebryderen. Supplerende materiale og større dæksten bringes ligeledes til bølgebryderen fra vandsiden og lægges ud fra skib/arbejdspram.
Anlægsarbejdet for det samlede projekt forventes at tage ca. 10 uger.
Dersom sagsbehandlingstiden udmeldt fra Kystdirektoratet på ca. 13
uger overholdes og Kystdirektoratet vil meddele tilladelse til etablering
af bølgebryderen, forventes anlægsarbejdet igangsat primo oktober
2020, når højsæsonen for lystsejlads er overstået.
Vurdering
Den planlagte placering af bølgebryderen ligger uden for de naturtyper,
som er udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Den nærmeste
naturtype er rev (1170) og sandbanke (1110), som findes inden for en
afstand af henholdsvis 500 m og 200 m. Nærmeste levesteder for fugle,
som er en del af udpegningsgrundlag findes ved Hou Røn og Søby rev.
Den planlagte placering af bølgebryderen, er en lokalitet, hvor sedimentet er forholdsvis homogent og fattigt på sten. Bølgebryderens sten vil
blive substrat for makroalger og epifauna samt skjulested for dyr, som
lever frit i vandet, herunder krebsdyr og fisk. Projektet forventes dermed
på længere sigt at medvirke til at forbedre den generelle tilstand og øge
biodiversiteten på den valgte lokalitet.
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Ved nedbrydning af den gamle mole, fjernes levesteder fra makroalger,
epifauna og andre dyr, som fisk og krebsdyr. Den nye bølgebryder skaber levesteder for de samme arter, men forventes at øge biodiversiteten
pga. placeringen med større vandudskiftning. Herved skabes gode levesteder for makroalger og epifauna, som skaber skjul for især amfipoder
og fiskeyngel. Det vil samtidig skabe mulighed for øget fødegrundlag for
arter på udpegningsgrundlaget såsom gråsæl, spættet sæl, skarv, edderfugl samt bilag IV-arten marsvin. Bølgebryderen har ingen forbindelse til fastlandet og giver derfor rastende fugle et område, hvor de er
mindre udsat for prædation fra rovdyr som f.eks. ræv.
I forbindelse med anlægsfasen, foregår nedbrydningen uden for Natura
2000-området. Bølgebryderen ligger i udkanten af Natura 2000-området, og uden direkte kontakt til de naturtyper, som er udpegningsgrundlaget. Anlæg af bølgebryderen tager 10 uger og projektet er af begrænset omfang, hvorfor der ikke vurderes at kunne opstå effekter i forhold til
udpegningsgrundlaget og bilag IV-arten marsvin, som kan påvirke bestandenes tilstand eller deres levevilkår i Natura 2000-området.
Den samlede vurdering er, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse
med andre planer og projekter, i hverken anlægsfasen eller under drift
kan medføre en negativ påvirkning af naturtyper og levesteder i Natura
2000-området og vil ikke medføre forstyrrelser, der har konsekvenser
for de arter, Natura 2000-området er udpeget for, ej heller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arten marsvin.
For yderligere spørgsmål er I velkommen til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
Morten Rud
Cand. Scient i Biologi
Miljøsagsbehandler
Teknik og Miljø
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Figur 1: Projektområde med placering af bølgebryder ved Hou Lystbådehavn og afgrænsning af Natura-2000 området.

Figur 2: Leveområder for klyde og havterne, som er del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.
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Figur 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område Horsens Fjord, havet øst for og Endelave.
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Skitseprojekt
Bølgebryder, Hou lystbådehavn
1.

Resumé
A1 Consult er blevet kontaktet af Odder kommune med henblik på skitsering af en mulig ny bølgebryder ved indsejlingen til Hou Lystbådehavn. Det
tiltænkes, at materialer til bølgebryderen delvist skal komme fra den gammel dækmole og molehoved, som ønskes nedbrudt. I forbindelse med nedbrydningen af den eksisterende mole er der nødvendigt at sætte nye træpæle for at bevare den eksisterende bådebro.

Figur 1-1

Situationsplan
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Det vurderes, at projektet kan gennemføres for ca. 4,11 mio. kr. ekskl.
moms. Udføres projektet i umiddelbar forlængelse af skitseprojektet, vurderes projektet til at kunne gennemføres inden for en tidsramme på ca. 5
måneder for myndighedsbehandling, detailprojektering, udbud og udførelse.

Vedlagte tegninger og bilag
Tegn. 100
Oversigtsplan
Tegn. 101
Situationsplan, Fremtidige forhold
Tegn. 200
Tværsnit A-A, Ny bølgebryder
Bilag 1 Anlægsoverslag, Succesiv kalkulation.Odder Kommune.Hou Klimasikring
2.

Introduktion
Ved vind fra sydøst opleves der store bølger i havnebassinet i Hou Lystbådehavn, hvilket er uhensigtsmæssigt for bådpladserne i havnen. Odder
Kommune har derfor ønske om at etablere en bølgebryder ud for indsejlingen til Hou lystbådehavn for at begrænse bølgehøjden i havnebassinet.
Der er samtidig ønske om at nedbryde den eksisterende gammel mol inkl.
molehoved, og genanvende dæksten herfra til den nye bølgebryder.

3.
3.1.

Projektforudsætninger
Forudsætninger og eksisterende forhold
Geotekniske forhold
Det geotekniske grundlag baseres i skitseprojektet på boringer udført i forbindelse med byudvikling på Hov Havn. De geotekniske undersøgelser er
udført af Sweco og fremgår af Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1, rev.
1, Juni 2016. Følgende jordprofil er anvendt til skitseprojektering, se tabel
3-1.
Tabel 3-1 Geoteknisk designprofil [B4]

Kote
+1,3 til -3,8
-3,8 til -5,2
-5,2 til -8,0
-8,0 til -18,0

Jordart
Fyld
Sand, Ma Pg
Gytje, Ma Pg
Sand, Sm Gc

I B4 er der fundet 2,8 m gytje hvilket kan ved etablering af bølgebryderen
give sætninger på op til 0,45 m. Omfanget at sætninger vil blive behandlet
nærmere i detailprojektet.
Nivellement og pejlinger
Der er ikke lavet opmåling af bagarealet eller pejlinger. Dette skal udføres
ifm. et evt. kommende detailprojekt. Den gammel mole har en skønnet top
i kote +1,1 DVR90. Havbund er fastsat i henhold til den danske havnelods.
Vanddybder uden for havnens dækkende værker er fastsat på baggrund af
nyeste søkort.
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Vandstand og differensvandspejl
I henhold til den danske havnelods er forskellen mellem middelspringtidshøjvande og middelspringtidslavvande normalt 0,6 m. Nordlig vind kan
give indtil 1,0 m højvande og sydlig vind indtil 1,0 m lavvande.
Bølgeforhold
Den maksimale bølgehøjde ud for havnen opstår ved storme fra sydøstlige
retninger, hvor det frie stræk kan blive op til ca. 80 km i retning mod Korsør. Her kan den signifikante bølgehøjde (dybdebegrænset) blive op til ca.
2,5 m.
Den nuværende indretning af havnen vil ved en sydøstlig storm give mellem 0,9 m og 1,1 m høje bølger inde i havnebassinet, mellem de to gamle
molehoveder. Efter etableringen af en bølgebryder vil storm fra syd eller
vest give mellem 0,3 m og 0,5 m høje bølger mellem de to gamle molehoveder. Dog vil der i områder af haven, hvor der er fritstræk fra indsejling
til vindretning være risiko for højere bølger.

Hou

Hou Røn

Bølge kanal
(vind sydøst)

Figur 2 Bølgekanal

Sten mængder
Eksisterende gammel mole:
•
Længde: 32 m
•
To lag dæksten (filtersten, ukendt)
•
Topkote ca. +1,1
•
Bundkote ca. –3,2
•
Anvendt stendensitet 2650 kg/m3
•
Forventeligt ca. 380 m3 sten i størrelsen 0,1-1,0 tons
Eksisterende gammelt molehoved
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•
•
•
•
•
•

Areal: ca. 110 m2
Topkote ca. +1,1
Bundkote ca. –3,2
Anvendt stendensitet 2650 kg/m3
Forventeligt ca. 263 m3 sten i størrelsen 0,1-1,0 tons
Forventeligt ca. 280 m3 ral

Figur 3 Forventet opbygning af gammelt molehoved, Princip
3.2.

Funktionskrav
I hovedpunkter er følgende funktionskrav opstillet:
•
•
•
•
•
•
•

4.

Bølgebryder ud for indsejlingen, til dække fra bølger (hovedsageligt bølger fra sydøst)
Bølgebryder dimensioneres med en levetid på 50 år
Bølgebryder topkote +2,0
Min. bredde af indsejling 35 m (projektvalg, A1 Consult)
Sikring af ny bølgebryder for påsejling med afvigerpæle og molefyr
Nedbrydning af gammel mole og molehoved samt genanvendelse
af dæksten i bølgebryder.
Sikring af eksisterede bådebro med nye træpæle

Overordnet projektbeskrivelse
Indledning
Arbejdet igangsættes med at sikre eksisterende bådebro, dette gøres ved
at ramme pæle mellem tværbjælkerne på bådebroen for at understøtte
disse. Efterfølgende nedbrydes og uddybes mole og molehoved.
Bølgebryderne etableres ud for indsejlingen og denne apteres med molefyr
og afviserpæle.

4.1.

Nedbrydningsarbejder
Eksisterende gammelt molehoved og mole nedbrydes og ilægning i midlertidigt depot. Bagarealets belægninger opbrydes og der uddybes til kote 3,2 iht. bundkoten i den øvrige del af havnen.
Dæksten og ral fra molen og molehovedet genudlægges i ny bølgebryder.
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I forbindelse med uddybning bortgraves jord. I skitseprojektet er det antaget at jorden der ikke genanvendes i projektet, bliver klappet. Det er i
skitseprojektet antaget at ca. 20 % af den bortgravede jord er lettere forurenet og at det vil være nødvendigt at bortskaffe disse mængder på anden
vis.
4.2.

Bølgebryder
Der etableres i alt ca. 60m ny bølgebryder, 60 meter ud fra indsejlingen,
hvilket vil give en effektiv sejlbar bredde på ca. 37 m mellem eksisterende
dækmoler og ny bølgebryder. Der vil være indsejling til lystbådehavnen fra
både nordøst og sydvest om bølgebryderen. Den nordøstlige indsejling vil
som i dag være den afmærkede sejlrende.
Bølgebryderen består af tre lag; dæksten, filterlag og kernemateriale.
Dækstenende på forsiden af bølgebryderen, ud mod havet, vil bestå af
større nyindkøbte dæksten, 1–3 ton. På bagsiden af bølgebryderen genanvendes de eksisterende sten fra den gamle stenmole. De mindste af de eksisterende dæksten vil blive brugt i filterlaget. En del af kærnematerialet
vil udført med eksisterende ral fra molehoved. For at kompenserer for de
forventede sætninger bliver bølgebryderen etableret med en overhøjde på
0,45 m, ved at øge filterlagets tykkelse.
I hver ende af bølgebryderen monteres et molefyr og 6 afvigerpæle for at
forebygge påsejling.

4.3.

Eksisterende bådebro
Der sættets 11 nye træpæle ved den eksisterende bådebro op af den eksisterende mole, dette gøres for at kunne bibeholde bådebroen efter molens
nedrivning. Pælen monteres på eksisterende bros tværbjælker.

5.

Overordnet tidsplan
Det vurderes, at projektet kan gennemføres efter følgende tidsplan:
Tabel 5-1 Tidsplan

Aktivitet
Omfang
Myndigheder*
14 uger
Detailprojektering
4 uger
Udbud, licitation og kontrahering
4 uger
Udførelse
10 uger
I alt
22 uger (ca. 5 måneder)
*Vil kunne udføres delvis sideløbende med detailprojektering og udbudsprocessen.
6.

Anlægsoverslag
Anlægsoverslaget er opsummeret på de følgende hovedposter, ud fra de
tidligere beskrevne forudsætninger.
Tabel 6 anlægsoverslag

Post

1.

1. Forundersøgelser (Pejling mv.)
2. Nedbrydning*
3. Bølgebryder*
4. Rammearbejde
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I alt eks.
moms
36.000
146.000
2.268.000
236.000

7.

5. Projektering, tilsyn og byggeledelse (ca. 10%)
273.000
6. Anstilling, drift og afrigning af arbejdsplads (ca. 15 %)
410.000
7. Uforudseelige udgifter (ca. 20 %)
741.000
Anlægsoverslag ekskl. moms
4.110.000
*prisen er fastsat efter de her i notatets skønnet genanvendelige mængder
af dæksten og ral fra eksisterende mole.
Det vurderes, at projektet kan gennemføres for ca. 4,11 mio. kr. ekskl.
moms. Beløbet indeholder udgifter til forundersøgelser, detailprojektering,
arbejdsplads og udførelse. A1 Consult anbefaler erfaringsmæssigt, at der
indregnes 20% til uforudseelige udgifter. Dette er indeholdt i beløbet.
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200

Bilag 1
Ansøgningsskema
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet
af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens
bilag 5.
Basisoplysninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Tekst
Udførelse af 60 m lang bølgebryder ud for indsejlingen til Hou
Lystbådehavn. Eksisterende tværmole inde i havnen fjernes, og
kernematerialet i den nye bølgebryder opbygges af sten og ral fra
nævnte tværmole samt supplerende stenmateriale, jfr. indsendt
projektbeskrivelse og kortbilag fra rådgivningsfirmaet A 1 Consult A/S.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Hou Lystbådehavn A.m.b.A, Strandgade 13A, 8300 Odder,
info@houhavn.dk

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på
kontaktperson

Havnefoged Anders Roed, Strandgade 13A, 8300 Odder, tlf.:
21650988, e-mail: info@houhavn.dk

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

Umatrikuleret søterritorium ud for indsejlingen til Hou Lystbådehavn,
Strandgade 13A, 8300 Odder

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

Odder Kommune

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

Er vedlagt.

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

Målestok - fremgår af kortbilaget.

Forholdet til VVM reglerne

Ja Nej

Er projektet opført på bilag 1 til lov om
miljøvurdering af planer og programmer og
konkrete projekter (VVM).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM).
Projektets karakteristika
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som
projektet omfatter angives navn og adresse på de
eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav

X

X

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag
1:
Jfr. bilag 2, punkt 10, litra k), …………. bølgebryder og andre
konstruktioner til beskyttelse mod havet ……….

Tekst
Odder Kommune

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det Bølgebryder, areal ca. 60 m x 3 m i havoverfladen og ca. 1,50 m’s
fremtidige samlede bebyggede areal i m2
højde over normal vandstand.
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Se ovenfor under pkt. 2
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse
med projektet og i givet fald hvor meget i m
Ikke relevant.
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2
Projektets nye befæstede areal i m2
Grundareal ca. 300 m2.
3
Projektets samlede bygningsmasse i m
Projektets maksimale bygningshøjde i m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle
nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og
mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer,
hav i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå
Projektets karakteristika

700 m3 stenmateriale

intet
intet
intet
10/20 – 12/20
Tekst

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og Der vil ikke være behov for mellemdeponi i forbindelse med
ud samt angivelse af placering og opbevaring på
nedbrydning af indre tværmole, ligesom supplerende stenmateriale vil
kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:
blive tilført bølgebryderen direkte fra skib.
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af
projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø,
hav:
Håndtering af regnvand:

Der produceres hverken affald eller spildevand i forbindelse med
etableringen af bølgebryderen.

Projektets karakteristika

Ja Nej Tekst

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig
vandforsyning?

X

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

X

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

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil
kunne overholdes.

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

X

Anlægget er omfattet af deponeringsbekendtgørelsens regler.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREFdokumenter?

Ikke relevant

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

Ikke relevant

Projektets karakteristika

Ja Nej Tekst

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BATkonklusioner?

Ikke relevant

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

Ja, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra
virksomheder.

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

Der er ikke kendskab til, at aktiviteterne støjer mere end
angivet i grænseværdierne.

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

X

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

X

Der er ingen produktion eller proces, der giver anledning til
væsentlige emissioner af forurenende stoffer.
De vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens luftvejledning
nr. 2/2001 forventes således overholdt.

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

X

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
X
X
Ja Nej Tekst

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller
øgede lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
X

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

X

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

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

X

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

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

Bølgebryder ligger udenfor afmærket sejlrende

X

Ja Nej Tekst

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens
generelle formål?

Ikke relevant

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

Ikke relevant

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

X

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

X

28. Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen?
Projektets placering
29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner
eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet
skov af højstammede træer, og arealet er større
end ½ ha og mere end 20 m bredt.)
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for
realiseringen af en rejst fredningssag?

x

Ja, men der skal ikke placeres bygninger i forbindelse med
projektet.

Ja Nej Tekst

X

X

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste
beskyttede naturtype i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet
fald hvilke?
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste
fredede område.

Der er ca. 600 m til nærmeste § 3-område, som er et
strandengsområde vest for havnen.
X
600 m – samme område som nævnt under pkt. 31.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste
internationale naturbeskyttelsesområde (Natura
2000-områder, habitatområder,
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).
35. Vil projektet medføre påvirkninger af
overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af
udledninger til eller fysiske ændringer af
vandområder eller grundvandsforekomster?

Bølgebryderen placeres ca. 80 m inden for Natura 2000området nr. 56 ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Projektets placering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i
området, der sammen med det ansøgte må
forventes at kunne medføre en øget samlet
påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre
nabolande?
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har
foretaget af projektet inden ansøgningen blev
indsendt og de påtænkte foranstaltninger med
henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller
kompensere for væsentlige skadelige virkninger for
miljøet?

Ja Nej Tekst
X

X
Ikke relevant

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

Dato: 06.03.2020

Bygherre/anmelder: Hou Lystbådehavn A.m.b.A.,
Strandgade 13 A
8300 Odder

___________________________
v/ Havnefoged Anders Roed

Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig
med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret
på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres
dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af
urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

