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Niels Jørn Henriksen  
Vinkelvej 13  
7130 Juelsminde 
Danmark 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/01906-24 
Ref. Nikolaj Michelsen 
23-06-2020 
 

Tilladelse til uddybning i Snaptun Jollehavn, ved matr. 19h, 7130 
Juelsminde, Hedensted Kommune  
 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i Snaptun Jollehavn, ved 
matr. 19h, 7130 Julesminde, Hedensted Kommune på de vilkår som fremgår 
nedenfor.  

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

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering 
(VVM) af projektet.  

 

Lovgrundlag 

Uddybninger på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, 
nr. 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 21/05/2020). 

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde 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). 

Kystdirektoratet skal samtidig vurdere om projektet kræver en miljøvurdering 
(VVM), jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).   

Det ansøgte projekt er omfattet af lovbekendtgørelsens bilag 2, nr. 10, pkt. l).  

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Udformningen og etableringen af anlægget skal ske i overensstemmelse 
med det ansøgte. 

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller 
ændringer af uddybningsområdet. 

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 2 

 

3. 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 uddybningen er opført i 
overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggets endelige 
positioner.  

4. Tilladelsen bortfalder hvis uddybningen ikke er afsluttet indenfor 3 år fra 
udstedelsen af denne tilladelse. 

 
5. Uddybningen eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for 

ejers regning, såfremt:  

• vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes. 

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 
lovgivning.  

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

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede uddybning sikkerhed 
eller stabilitet, dette er også tilfældet for tilgrænsende konstruktioner.  

På baggrund af indkomne høringssvar kan tilladelsen til uddybningen først tages i 
brug, efter en marinarkæologisk undersøgelse er foretaget og konklusionen på 
undersøgelsen er, at den ansøgte uddybning ikke vil påvirke marinarkæologisk 
fund i området. Vilkår for en sådan marinarkæologisk aftales med Moesgaard 
Museum.   

Det er en forudsætning for tilladelsen, at der såfremt der skal arbejdes i havbunden 
inden for sikkerhedszonen på 200 meter, skal indhentes samtykke vedr. arbejdet 
fra ledningsejer jf. kabelbekendtgørelsen nr. 939 af 27/11/1992.  

Denne tilladelse indfatter ikke en klaptilladelse, da dette varetages af 
Miljøstyrelsen.  

 

Begrundelse for tilladelsen 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med 
den begrundelse, at den ansøgte dybde er ansøgt på baggrund af et naturligt behov 
for, at der bedre kan modtages lystbåde i Snaptun jollehavn. Der synes desuden 
ikke, at være væsentlige hensyn der taler imod projektet.  

http://www.kyst.dk/
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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. blevet lagt vægt på de 
indkomne høringssvar samt at formålet med projektet er en mindre uddybning.   

Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til at der foretages 
uddybning i Snaptun Jolle havn som ansøgt.  

 

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 
projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet 
art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.   

Det ansøgte projekt vil finde sted umiddelbart op til Natura 2000-område 56 
”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”.  

Udpegningsgrundlaget fremgår af bilag 1. 

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af Natura 2000-områder eller bilag IV arten marsvin. Kystdirektoratet 
vurderer således at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af naturtyper og 
levesteder eller at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der har betydelige 
konsekvenser for de arter, området er udpeget for, samt for bilag IV arten marsvin.  

Det faktum at den ansøgte uddybning vil ligge i en aktiv jollehavn styrker blot 
Kystdirektoratet afgørelse om, at der ikke er behov for udarbejdelse af en 
konsekvensvurdering i forbindelse med denne ansøgning.  

Kystdirektoratet vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering for projektet. 

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af egne vurdering, samt 
indkomne høringsvar. 

Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering, skyldes bl.a. projektets begrænsede omfang. Det vurderes 
videre, at ikke uddybningsaktiviteten ikke vil medføre gener for området, hvis de i 
denne indsatte forudsætninger for tilladelsen følges.   

 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Begrundelse for ikke at kræve en miljøvurdering (VVM)  

Kystdirektoratet skal vurdere, om der skal foretages en miljøvurdering af projekter, 
der er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Vurderingen sker under hensynstagen til de kriterier, som er anført i bilag 6 til 
lovbekendtgørelsen.  

For at kunne foretage denne vurdering har Kystdirektoratet bl.a. indhentet 
udtalelser fra andre berørte myndigheder.  

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet at projektet ikke vil indebære sådanne 
væsentlige påvirkninger af miljøet, at der bør foretages en miljøvurdering af 
projektet.   

 

Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter en uddybning af ca. 1500 m3 havbundsmateriale i et areal på 
ca. 3000 m3, hvilket svare til ca. 0,5 m uddybning i projektområdet.  

Anlægget etableres ved Snaptun Jollehavn, ved matr. 19h, 7130 Juelsminde, 
Hedensted Kommune. 

For en nærmere illustration af uddybningen, henvises til nedenstående billede. De 
gule linjer viser uddybningens omfang.  

 

 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos 
Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Moesgaard Museum, Hedensted Kommune samt sendt til orientering til Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og 
Geodatastyrelsen. 

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.  

 

Hedensted Kommune skrev den 10. december 2019 følgende:  

”Vi har ingen bemærkninger til uddybningen af Snaptun Jollehavn”.  

 

Miljøstyrelsen skrev den 3. december 2019 følgende:  

”Miljøstyrelsen har gennemgået ansøgningsmaterialet og bemærker, at anlægget 
ønskes opført i tæt nærhed af Natura 2000-område nr. 56 ”Horsens Fjord, havet 
øst for og Endelave”. Af ansøgningsmaterialet fremgår ikke, hvorvidt der er 
udarbejdet en væsentlighedsvurdering af projektets påvirkning af 
udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området. Heller ej er der vedlagt en 
vurdering af potentielle påvirkninger af beskyttede arter, herunder Bilag IV-arter 
og fugle. 

Miljøstyrelsen bemærker, at det på baggrund af objektive kriterier i en 
væsentlighedsvurdering, skal kunne udelukkes, at der vil ske væsentlig skade på 
beskyttede naturtyper og arter som følge af realisering af projektet. Såfremt dette 
ikke er muligt, vil der skulle udarbejdes en konsekvensvurdering som belyser 
påvirkningen nærmere. Grundet projektets nærhed til Natura 2000-området er det 
Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering, at potentielle påvirkninger vil skulle 
yderligere belyses i en konsekvensvurdering, men vi bemærker samtidigt, at 
høringsmaterialet fremstår mangelfuldt i forhold til at kunne foretage en vurdering 
af projektets reelle påvirkninger. Vi bemærker, at såfremt det i den videre proces 
vurderes, at der vil være en påvirkning som vil skulle afværges, udløses krav om 
konsekvensvurdering (Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007)”.  

 

Søfartsstyrelsen skrev den 11. november 2019 følgende:  

”Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for det ansøgte. 

Vi har følgende bemærkninger: 

Hele Snaptun Havn inklusiv jollehavnen ligger i et kabelfelt, som er udsat i 
søkortet med stiplet violet. 

http://www.kyst.dk/
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Vi har kendskab til følgende kabler og rør i området:

 
1.       Udløbsledning nord for havnen som ejes af Juelsminde Kommune – tlf. 

79833000.  
2.       Stærkstrømskabel som ejes af Energi Horsens – tlf. 79292929. 
3.       2 telekabler som ejes af TDC, Netdivisionen – tlf. 4334 3214. 
4.       Vandledning som ejes af Glud Snaptun Vandværk – tlf. 7568 3508. 

 
Såfremt der skal arbejdes i havbunden inden for sikkerhedszonen på 200 meter 
skal der indhentes accept vedr. arbejdet fra ledningsejer jf. Kabelbekendtgørelsen 
BEK nr. 939 af 27/11/1992. 
 
Vi skal henlede opmærksomheden på, at der kan være flere kabler i kabelfeltet, 
som Søfartsstyrelsen ikke har kendskab til, ligesom vore oplysninger kan være 
forældede. Jollehavnen opfordres desuden til, at denne registreres i den danske 
havnelods (havnelods.dk) fx ved at jollehavnen beskrives som en del af Snaptun 
Havn. Samtidig bør ordensreglementet opdateres med indtegnet søområde med de 
nye dybder. 
 
Af hensyn til varsling af skibsfarten i Efterretninger for Søfarende indsendes 
senest 4 uger før arbejdet påbegyndes til efs@dma.dk med cc til sifa@dma.dk 
følgende: 

-          Oplysning om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og forventet 
tidspunkt for afslutning 

-          Kortfattet beskrivelse af hvorledes arbejdet udføres 
-          Oplysninger om anvendt materiel med angivelse af evt. skibsnavne 
-          Oplysning om hvorvidt der anvendes dykkere og varp 

http://www.kyst.dk/
mailto:efs@sdma.dk
mailto:sifa@dma.dk


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 7 

 

-          Kontaktoplysning til involverede fartøjer og til den der leder arbejdet på 
stedet 

 
Umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet indsendes meddelelse herom til 
efs@dma.dk med cc til sifa@dma.dk  
 
I øvrigt henvises til bekendtgørelse 1351 af 5. december 2013 om sejladssikkerhed 
ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande”.  

 

Fiskeristyrelsen skrev den 3. december 2019 følgende:  

”Fiskeristyrelsen, afd. I Kolding, har ingen bemærkninger til ansøgningen”.  

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skrev den 13. november 2019 følgende:  

”Vi har ikke bemærkninger til selve uddybningen, men skal henlede 
opmærksomheden på, at etableringen af jollehavnen gør det relevant, at få fastsat 
et ordensreglement for den pågældende del søområdet eller alternativt at få 
ændret ordensreglementet for Snaptun Havn, så det omfatter den nye jollehavn. 
Der henvises til havnelovens § 15”.  

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skrev den 21. november 2019 følgende:  

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal oplyse, at der er følgende 
bemærkninger:  

Der skal gøres 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 sejlsikkerhed ved 
entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske farvande.   

 

Moesgaards Museum skrev den 28. november 2019 følgende:  

”Horsens Fjord er arkæologisk kendt for mange fund fra submarine bopladser fra 
den ældre stenalder, heriblandt mange genstande af organisk materiale som 
eksempelvis træ, knogle og tak. 

Området ved Hjarnø og Snaptun er i særdeleshed kendt for sådanne fund, og 
indsnævring af fjorden mellem Hjarnø og Snaptun er et oplagt sted til bosættelser i 
forbindelse med fangst af fisk med faste fangstredskaber (fiskegærder og ruser). I 
Kulturstyrelsens database ”Fund og Fortidsminder” er der i umiddelbar nærhed af 
det berørte område oplysninger om submarine fund af genstande fra den ældre 
stenalder”.  

Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet museet indstilling, og kan konstatere, at der 
foreligger ’begrundet formodning’ om tilstedeværelse af fortidsminder.  

Fortidsminder er beskyttet i medfør af museumslovens § 29g, stk. 1 og/ eller 2.  

http://www.kyst.dk/
mailto:efs@dma.dk
mailto:sifa@dma.dk


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 8 

 

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder derfor Kystdirektorat om at stille vilkår om, at 
der gennemføres et marinearkæologisk forundersøgelsesprogram for det skitserede 
areal til uddybningen.  

 

- 

 

Alle bemærkninger blev den 13. januar 2020 sendt i partshøring til jer.  

Jeres bemærkninger af 30. januar 2020 skrev I bl.a. følgende:  

”I forbindelse med gravearbejde søges der LER-oplysninger og de relevante 
ledningsejere kontaktes”. 

Bygherre agter i forbindelse med projektet at opdatere ordensreglementet samt at 
blive registreret i den danske havnelods. 

Entreprenøren vil inden opstart blive gjort opmærksomme på forsvarsministeriets 
kommentar.  

Jollehavnen har ikke været tidligere uddybet.  

Uddybningen forventes ikke at have nogen effekt på den øvrige havbund.  

Det vurderes, at anlægget ikke vil have nogen påvirkning på miljøet eller 
befolkningen i området.  

Det vurderes ikke, at den ansøgte uddybning vil give anledning til yderligere 
påvirkning af miljøet end den allerede separate godkendte tilladelse til etablering af 
stenmole.  

Etablering af stenmole er allerede godkendte punkt E er det konstateret at 
havbunden består af sand med begrænset begroning og kun stedvis blæretang.  

Det vurderes ikke at uddybningen, som denne ansøgning omhandler, vil give 
anledning til en forøget erosion. 

 

Klagevejledning 

Dette dokument indeholder 3 afgørelser:  

• afgørelse om at give tilladelse til projektet  

• afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering  

• afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) 

 

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

For afgørelserne gælder følgende:  

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

http://www.kyst.dk/
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• 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 
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 
bestemmer andet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Nikolaj Michelsen 
AC-fuldmægtig l Kystzoneforvaltning 

+45 91 33 84 26 l nim@kyst.dk 

 

 

http://www.kyst.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nim@kyst.dk
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Kopi:Rådgiver, Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 
Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse, Moesgaard Museum, Hedensted Kommune, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
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Bilag 1. 
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	Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i Snaptun Jollehavn, ved matr. 19h, 7130 Julesminde, Hedensted Kommune på de vilkår som fremgår nedenfor.
	Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.
	Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.
	Lovgrundlag
	Uddybninger på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 21/05/2020).
	Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse art...
	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 lovgivning.
	Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ansøger af uddybningen for et, i forbindelse med uddybningens tilstedeværelse eller etablering, opstået civ...
	Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede uddybning sikkerhed eller stabilitet, dette er også tilfældet for tilgrænsende konstruktioner.
	På baggrund af indkomne høringssvar kan tilladelsen til uddybningen først tages i brug, efter en marinarkæologisk undersøgelse er foretaget og konklusionen på undersøgelsen er, at den ansøgte uddybning ikke vil påvirke marinarkæologisk fund i området....
	Det er en forudsætning for tilladelsen, at der såfremt der skal arbejdes i havbunden inden for sikkerhedszonen på 200 meter, skal indhentes samtykke vedr. arbejdet fra ledningsejer jf. kabelbekendtgørelsen nr. 939 af 27/11/1992.
	Denne tilladelse indfatter ikke en klaptilladelse, da dette varetages af Miljøstyrelsen.
	Begrundelse for tilladelsen
	Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med den begrundelse, at den ansøgte dybde er ansøgt på baggrund af et naturligt behov for, at der bedre kan modtages lystbåde i Snaptun jollehavn. Der synes desuden ikk...
	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. blevet lagt vægt på de indkomne høringssvar samt at formålet med projektet er en mindre uddybning.
	Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til at der foretages uddybning i Snaptun Jolle havn som ansøgt.
	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...
	Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.
	Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af egne vurdering, samt indkomne høringsvar.
	Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering, skyldes bl.a. projektets begrænsede omfang. Det vurderes videre, at ikke uddybningsaktiviteten ikke vil medføre gener for området, hvis de i denne indsatte forudsætnin...
	Begrundelse for ikke at kræve en miljøvurdering (VVM)
	Kystdirektoratet skal vurdere, om der skal foretages en miljøvurdering af projekter, der er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
	Vurderingen sker under hensynstagen til de kriterier, som er anført i bilag 6 til lovbekendtgørelsen.
	For at kunne foretage denne vurdering har Kystdirektoratet bl.a. indhentet udtalelser fra andre berørte myndigheder.
	Kystdirektoratet har i denne sag vurderet at projektet ikke vil indebære sådanne væsentlige påvirkninger af miljøet, at der bør foretages en miljøvurdering af projektet.
	Projektbeskrivelse
	Tilladelsen omfatter en uddybning af ca. 1500 m3 havbundsmateriale i et areal på ca. 3000 m3, hvilket svare til ca. 0,5 m uddybning i projektområdet.
	Anlægget etableres ved Snaptun Jollehavn, ved matr. 19h, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune.
	For en nærmere illustration af uddybningen, henvises til nedenstående billede. De gule linjer viser uddybningens omfang.
	Sagsgennemgang
	Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Moesgaard Museum, Hedensted Ko...
	Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.
	Hedensted Kommune skrev den 10. december 2019 følgende:
	”Vi har ingen bemærkninger til uddybningen af Snaptun Jollehavn”.
	Miljøstyrelsen skrev den 3. december 2019 følgende:
	Miljøstyrelsen bemærker, at det på baggrund af objektive kriterier i en væsentlighedsvurdering, skal kunne udelukkes, at der vil ske væsentlig skade på beskyttede naturtyper og arter som følge af realisering af projektet. Såfremt dette ikke er muligt,...
	Søfartsstyrelsen skrev den 11. november 2019 følgende:
	”Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for det ansøgte.
	Vi har følgende bemærkninger:
	Fiskeristyrelsen skrev den 3. december 2019 følgende:
	”Fiskeristyrelsen, afd. I Kolding, har ingen bemærkninger til ansøgningen”.
	Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skrev den 13. november 2019 følgende:
	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skrev den 21. november 2019 følgende:
	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal oplyse, at der er følgende bemærkninger:
	Der skal gøres 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 Operationsce...
	Moesgaards Museum skrev den 28. november 2019 følgende:
	”Horsens Fjord er arkæologisk kendt for mange fund fra submarine bopladser fra den ældre stenalder, heriblandt mange genstande af organisk materiale som eksempelvis træ, knogle og tak.
	Området ved Hjarnø og Snaptun er i særdeleshed kendt for sådanne fund, og indsnævring af fjorden mellem Hjarnø og Snaptun er et oplagt sted til bosættelser i forbindelse med fangst af fisk med faste fangstredskaber (fiskegærder og ruser). I Kulturstyr...
	Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet museet indstilling, og kan konstatere, at der foreligger ’begrundet formodning’ om tilstedeværelse af fortidsminder.
	Fortidsminder er beskyttet i medfør af museumslovens § 29g, stk. 1 og/ eller 2.
	Slots- og Kulturstyrelsen anmoder derfor Kystdirektorat om at stille vilkår om, at der gennemføres et marinearkæologisk forundersøgelsesprogram for det skitserede areal til uddybningen.
	-
	Alle bemærkninger blev den 13. januar 2020 sendt i partshøring til jer.
	Jeres bemærkninger af 30. januar 2020 skrev I bl.a. følgende:
	”I forbindelse med gravearbejde søges der LER-oplysninger og de relevante ledningsejere kontaktes”.
	Bygherre agter i forbindelse med projektet at opdatere ordensreglementet samt at blive registreret i den danske havnelods.
	Entreprenøren vil inden opstart blive gjort opmærksomme på forsvarsministeriets kommentar.
	Jollehavnen har ikke været tidligere uddybet.
	Uddybningen forventes ikke at have nogen effekt på den øvrige havbund.
	Det vurderes, at anlægget ikke vil have nogen påvirkning på miljøet eller befolkningen i området.
	Det vurderes ikke, at den ansøgte uddybning vil give anledning til yderligere påvirkning af miljøet end den allerede separate godkendte tilladelse til etablering af stenmole.
	Etablering af stenmole er allerede godkendte punkt E er det konstateret at havbunden består af sand med begrænset begroning og kun stedvis blæretang.
	Det vurderes ikke at uddybningen, som denne ansøgning omhandler, vil give anledning til en forøget erosion.
	Klagevejledning
	Med venlig hilsen
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