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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  
 

       
 

 

 

Til Vesthimmerlands Kommunes notater: 
  

 
Dato for modtagelse:    Journal nr.:  

  

         

 
Projekttype:    Sagsbehandler:  

  

         

       
 

 

 
 

 

 
A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 

 

 

 

Navn   
 

 

Ud for ejer af grund: John Løvborg 
 

     

 

Adresse   
 

 

Sundvej 97 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 9640 Hvalpsund 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) 
 

 

Navn   
 

 

Kyst-havneviden v Henrik Steinecke Nielsen 
     

 

Adresse   
 

 

Havnegade 14 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 7620  Lemvig 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

 26700215 khv@kyst-havneviden.dk 
 

     

 
 

     

 

C. Offentliggørelse af oplysninger    

 

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Vesthimmerlands Kommunes 
hjemmeside. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 
andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     

 

Dato Underskrift 
 

 

12/3-2020 
  

     

 
 

     

 

D. Anlæggets placering    

 

Adresse   
 

 

Ud for Sundvej 97 
 

     

 

Postnr. By Kommune 
 

 

9640 Hvalpsund Vesthimmelands Kommune 
 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 

16f Hole By, Lovns 
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I  

 

Se vedlagte bilag 
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 

Søfartsstyrelsens screening for vurdering af sejladssikkerhed ved arbejder 
til søs er vedlagt ansøgningsskema. 
  
 

 

   

 
 

 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives  m³  

 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 
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 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives  m³  

 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

 

 

     

 
 

     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 
- Søkort med indtegnet anlæg 
- Matrikelkort med indtegnet anlæg 
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

   

     

 
 

     

 J. Erklæring og underskrift  

 
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 

 

     

 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  

 12/3 -2020 Henrik Steinecke Nielsen 

 

 

     

 
 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
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Højbovej 1 
Postboks 100 
7620 Lemvig 
 

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 

 
 

Vejledning til ansøgningsskema 
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 

 
 
Punkt A. Oplysninger om ejere 
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller 
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 
 
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) 
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.  
 
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om 
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de 
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets 
hjemmeside. 
 
Punkt D. Anlæggets placering 
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at 
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller 
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 
 
Punkt E. Beskrivelse af anlægget 
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for 
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og 
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  
 
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. 
Anlæggets 

- dimensioner 
- kumulation med andre projekter  
- anvendelse af naturressourcer 
- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  

- nuværende arealanvendelse 
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet 
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er 

fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses 
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, 
kulturelt eller arkæologisk synspunkt 

 
Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) 
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter 
- påvirkningers grader og -kompleksitet 
- påvirkningens sandsynlighed 
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

  
Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 
 
Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og 
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets 
påvirkning på miljøet.  
 
Punkt G. Uddybning 
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor 
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske 
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. 
 
Punkt H. Opfyldning 
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen 
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal 
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. 
 
Punkt I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan 
behandles: 

- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. 

Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.  
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives 

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget 

strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. 
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal 
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er 
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget 
opføres på hans ejendom.  
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 
eller på email: kdi@kyst.dk.  
 
Kystdirektoratet 
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ansøgningsskema  

om 
badebro i Hvalpsund 

Marts 

2020
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1. Projetbeskrivelse 
Der søges om lovliggørelse af 35 m pælebro med 
landgangshæfte. Nærmer beskrivelse, se side 4 og 5. 

Der søges om tilladelse til:
35 m pælebro. Nærmere beskrivelse, se side 4 og 5.

2 fyldepontoner a 15 m med gummesammenkobling 
imellem pontonerne, se nærmere side 6 og 7. 

To landgangsbroer fra pælebro til ponton, se nær-
mere side 8.

2 stiger ud i mod fjorden og 2 trapper til bassin. Se 
nærmere side 9.  
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Tel.: +45 99 66 70 00
post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

10. marts 2020

2

Side 2

Xxx forvaltning
Adresse
Postnr. og by

Hvalpsund NY badebro

FORSLAG
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Tel.: +45 99 66 70 00
post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

11. marts 2020

8

Side 8

Xxx forvaltning
Adresse
Postnr. og by

35m pælebro

Pæle: ø180mm stål, fyldt med perlegrus og lukket med beton i 
top. 3,6m mellem pælepar
Pæleåg og kryds: 160x80mm pæle-åg og kryds på hvert par. 
Alt fastgørelse i 16mm varmgalvaniseret.
Strøer: 3stk á 160mmX80mm 
Fribord: 60 cm
Trædæk: trykimprægneret, færdighøvlet i 45mm, m. bredde 
200cm
Montering: 8mm rustfri A4, torx 40
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Tel.: +45 99 66 70 00
post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

10. marts 2020

3

Side 3

Xxx forvaltning
Adresse
Postnr. og by

Flydeponton

2 stk. af 15m, i alt 30m
Bredde: 3,0m i beton (evt. i træ anbefales dog ikke pga. glatføre)
Højde:100cm og Fribord: 50cm
Vægt: 22t/stk => at den ligger roligt i vandet. Kapcitet 0,5t/m2

+ -
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Tel.: +45 99 66 70 00
post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

10. marts 2020

7

Side 7

Xxx forvaltning
Adresse
Postnr. og by

Sammenkoblinger mellem 
ponton

Massiv 
gummicylinder, 
vandret mellem 
pontoner. Optager 
stød og træk
2 stk ialt
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Tel.: +45 99 66 70 00
post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

10. marts 2020

4

Side 4

Xxx forvaltning
Adresse
Postnr. og by

Landgangsbro

120cm bred med 
rækværk på begge sider 



 Marts 2020

Bilag til ansøgningsskema om badebro, Hvalpsund

8 9

Tel.: +45 99 66 70 00
post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

11. marts 2020

5

Side 5

Xxx forvaltning
Adresse
Postnr. og by

2 stiger ud mod fjorden og 2 
trapper i bassin

Stige i stål
Trappetrin 0,5* 
0,20 m
Gelænder 1 m 

Trappe i stål 
eller 
alminium
Trappetrin 
80 x 30 cm
Gelænder 
1,0 m
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Figur nr. 1 viser udpeget strandbeskyttelsesområde i forhold til anlægsområde

Figur nr. 2 viser naturbeskyttet område (naturbeskyttelseslovens §3) i forhold til anlægsområde

2. Påvirkninger af projektet
I dette afsnit ses på projektets påvirkning af arter og 
natur. Afsnittet er samtidig bilag til screeningsskema 
for miljøvurdering.  Der ses på

2.1 Relevante udpegninger

2.2 Natura 2000 og bilag IV-arter

2.3 Screening for miljøvurderingspligt

2.1  Udpegninger
Nedenfor er nævnt udpegninger i området samt evt. 
afstanden til nærmeste udpegning. Udpegningerne er 
desuden vist i figurer.  

2.1.1  Strandbeskyttelseslinjen
Anlægområdet ligger uden for udpeget standbeskyt-
telsesområde jf. figur nr. 1

2.1.2  Naturbeskyttet område
Der er ca. 410 m fra anlægsområde til nærmeste § 3 
beskyttet natur (naturbeskyttelsesloven) jf. figur nr. 2. 
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Figur nr. 3 viser beskyttelseslinje for fortidsminder

Figur nr. 4 viser afstand til nærmeste udpeget fredskovsareal. 

2.1.3  Beskyttelseslinje for fortidsminde
Anlægsområdet berører ikke beskyttelseslinje for for-
tidsminde jf. figur nr. 3. Der 120 mfra anlægsområdet 
til nærmeste fortidsmindebeskyttelse. 

2.1.4  Fredsskov
Anlægsområdet ligger ikke i udpeget fredskovsom-
råde, jf figur nr. 4. Der er 430 m fra anlægsområdet til 
nærmeste fredskovsområde. 
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Figur nr. 5 viser nærmeste fredede område

Figur nr. 6 viser projekt i forhold til udpeget Natura 2000-område

2.1.5  Fredning 
Der ca. 925 m fra anlægsområde til nærmeste fred-
ning jf. figur nr. 5

2.1.6  Natura 2000
Der ca. 975 m fra anlægsområde til nærmest Natura 
2000 område jf. figur nr. 6
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Figur nr. 6 viser projekt i forhold til udpeget Natura 2000-område

Figur nr. 7 viser område klassificeret forureningsområder og v1 og V2 kortlagte forureningsom-
råder i forhold til anlægsprojektet. 

Figur nr. 8 viser områder der er lokalplanlagt i nærheden af anlægsområdet. 

2.1.7  Forurenet jord 
Anlægsområdet er ikke udpeget som forurenet om-
råde jf. figur nr. 20

2.1.8  Lokalplanlægning
Anlægsområdet er ikke omfattet af lokalplanlægning 
jf. figur nr. 8.  
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Figur nr. 9 drikkevandsinteresser i nærheden af anlægsområdet

Figur nr. 10 viser projekt i forhold til vildtreservatområde

2.1.9  Drikkevandsinteresser
Anlægsområdet ligger ikke område udpeget med 
drikkevandsinteresser jf. figur nr. 9

2.1.10  Vildtreservat
Der er 2000 meter fra anlægsområde til nærmeste 
vildtreservat jf. figur nr. 10 .- 
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2.2   Natura 2000 og bilag IV-arter 
Vurderingen af nye kystbeskyttelsesanlæg foreta-
ges i henhold til bek nr. 1062 af 8. august 2018 om 
administration af internationale naturbeskyttelsesom-
råder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår 
kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og 
udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.

I henhold til §3 i denne bekendtgørelse skal der fore-
tages en vurdering af, om kystbeskyttelsesanlægget 
har en væsentlig påvirkning.  

2.3  Påvirkning af fugle
Anlægs og driftsfase
Der er ca. 2,5 km til nærmeste del af fuglebeskyttel-
ses område 14,Lovens bredinng hvor der på udpeg-
ningsgrundlaget er Hvinand og Sangsvane. Selve 
anlægområdet vurderes ikke at være egnet yngleom-
råde for fugle pga. det er fjordområde og nærområdet 
er by- og havneområde. Påvirkningen af Hvinand og 
Sangsvane (trækfugle på udpegningsgrundlaget) og 
andre fugle vil således højst udgøre en støjmæssig 
forstyrrelse og en lille indskrænkning i fødesøgning-
område på søterritoriet. Samlet vurderes påvirkning 
af fugle, at være lille både i anlægsperionden og i 
driftsperioden (primært badesæsonen). 

2.4  Påvirkning af habitatnaturtyper og arter
Der er 975 m til nærmeste udpegning af habitatom-
råde og der ikke observeret Natura 2000 naturtyper 
eller arter i anlægsområdet. 

2.4.1  Påvirkning af sæler

Anlægs og driftsfase
Sæler er udbredt i hele Limfjordsområdet, men 
anlægsprojektet ligger ikke i nærheden af betyde-
lige hvilepladser. Påvirkningen af anlægsprojektet 

8 

og gråsæl i alle danske farvande, bortset fra farvandet omkring Bornholm, 
hvor der kun findes gråsæler og den indre Limfjord, hvor der kun findes 
spættet sæl (Galatius et al. 2017, DCE/Aarhus Universitet, upubl. data) (Fi-
gur 1 2). I alle farvande bortset fra Bornholm er spættet sæl meget mere al-
mindelig end gråsæl.  

 

 
Figur 1. Populationsopdeling for spættet sæl med estimerede udbredelsesområder for populationerne i Vadehavet, Limfjorden, 
Kattegat og vestlige Østersø markeret med blåtoner. Betydelige hvilepladser er markeret med angivelse af relativ størrelse, 
baseret på gennemsnitligt antal sæler på hvilepladsen i forbindelse med optællingerne i fældesæsonen i august 2015 og 2016. 
Kun danske hvilepladser er vist på kortet. 

vurderes således højest at være af evt. rastende 
sæler på stranden i anlægsområdet. Da der ikke 
foretages ramning vurderes der en ubetydelig støj-
mæssig påvirkning af evt. sæler på søterritoriet ud for 
anlægsområdet. Samlet set vurderes anlægsfasen 
at have en lille påvirkning. Påvirkningen i driftsfasen 
vurderes som lille, da det drejer som inddragelse af 
by og havnenær fjordområde og der er rigeligt med 
kyststrækninger med strande til rastende sæler i 
nærheden.   

2.5  Vurdering af påvirkninger af bilag IV-arter
2.5.1  Metode til vurdering
Nedenfor følger en beskrivelse af relevante bilag 
IV-arter. De relevante bilag IV-arter er fundet på 
grundlag af gennemgang af alle bilag IV-arter for 
mulig forekomst i området. Derefter er der en konkret 
vurdering af relevante arter. Beskrivelse og konkret 
vurdering er lavet ud fra forvaltningsplaner, DMU s 
gennemgang af bilag IV-arter, information fundet på 
miljøstyrelsen og naturstyrelsens hjemmeside. 

Der er ikke observeret bilag IV-arter i anlægsområdet 
i henhold til miljøportalens oplysninger.    

Arter, der ikke foretaget en nærmere vurdering på
• Arter der ikke lever i den del af landet og i 

naturtypen i anlægområde eller i naturtyper i 
nærheden. 

2.5.2  Spidsnudet frø og strandtudse

Anlægs- og driftsfasen
I nærheden af området findes, der ikke vandhuller.  
Søterritoriet er ikke spidssnudet frø og strandtudses 
yngle-, leve- og rasteområde.  

Der vurderes, at være en ubetydelig påvirkning af 
spidssnudet frø og strandtudse i både anlægs- og 
driftfasen.

2.5.3  Markfirben

Anlægs- og driftsfase
Strandområdet er et vindeksponeret ofte kølligt om-
råde, som ikke vil være markfirbens yngleområde el-
ler primære og leve og raste område. Derfor vurderes 
projektets anlæg og driftsfasen, at have en ubetydelig 
påvirkning af markfirben.
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2.5.4  Odder

Anlægs- og driftsfase
Odder vurderes ikke, at ville yngle eller raste i an-
lægsområdet eller i umiddelbar nærhed af anlægs-
området. Dette fordi anlægsområdet ligger op ad vej 
og huse, som vil forårsage en forstyrrelse, der gør, 
at odder ikke vil opholde sig i området. I anlægsom-
rådet eller nærheden af anlægområdet er der ikke 
et vandløbssystem/vådområde, der vil være odders 
foretrukne leveområde. Det vurderes derfor, at pro-
jektets anlægs- og driftsfase vil have en ubetydelig 
påvirkningen af odder. 

2.5.5  Vandflagermus og sydflagermus

Anlægs- og driftsfase
Der er ikke hule træer og bebyggelse som er vand- 
og sydflagermus yngle- og opholds områder i an-
lægsområdet. Havneområdet udgør ikke det karakte-
ristiske mosaik landskab med åbent landskab, skov, 
vandløb og søer, som er vandflager- og sydflagermus 
foretrukne jagtområde. Anlægsarbejdet foregår om 
dagen og ikke om natten, som er vandflagermus 
foretrukne jagtperiode. Samlet vurderes projektets 
anlægs- og driftfase at have en ubetydelig påvirkning 
af vandflagermus og sydflagermus. 

2.5.6  Marsvin

Anlægs- og driftsfase
Hvis Marsvin skulle forekomme i nærheden af 
anlægsområdet, vurderes der at være lille lokal 
påvirkning fra anlægsprojektet. Dette fordi anlæg-
projektet foregår på lavt vand, og der ikke rammes i 
anlægsprojektet. Driftsfasen vurderes kun at have lille 
betydning for evt forkommende marsvin i nærheden 
af badebroen. 

Forstyrrelsen i anlægs- og driftfasen skal ses i forhold 

til eksisterende skibs- og lystbådetrafik i området. 
Desuden er der muligheden for marsvin at fortrække 
til nærtliggende fjordområder på dybere vand. 

2.6  Vurdering i forhold til bek 1062 af 8. 
august 2018
Det vurderes, at projektet ikke vil have en væsentlig 
påvirkning af Natura 2000 naturtyper og arter samt 
bilag IV arter. 
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3. Screening for miljøvurdering
Screening for miljøvurdering foretages i forhold 
punkerne angående dette i vejledning til ansøgnings-
kema for anlæg på søterritoriet

3.6.1  Dimensioner
Se projektbeskrivelse 

3.6.2  Kumulation med andre projekter
Der ses ikke andre bade - bådebroer i nærheden 
nærværende projekt. Badebroen har ikke virkning 
som en høfde, idet der er fri gennemstrømning af 
fjordvand under broen og fyldepontonen. Badebroen 
har således ikke en kumulativ effekt i forhold til 
høfderne på nærliggende kyststrækninger. I forhold 
til et ekstra anlæg på søterritoriet udover erhvervs-
havn og lystbådehavn vurderes den kumulative 
effekt som værende begrænset idet det er et mindre 
anlæg. Det giver god mening at adskille badeanlæg 
fra erhvervshavnen og lystbådehavnen af hensyn til 
badesikkerheden i forhold til sejlads. Derved er der 
en god begrundelse for den mindre kumulative effekt 
af endnu et anlæg på søterritoriet, som badebroen 
forårsager. 

3.6.3  Anvendelse af naturressourcer
Der anvendes træ, stål, beton, gummi, grus. 

3.6.4  Affaldsproduktion, forurening og gener
Der vil ikke være affaldsproduktion i forbindelse med 
af anlægsfasen og driftfasen af projektet. Derimod 
kan badede evt. medbringe affald til stranden. Der 
bør i forbindelse med etableringen af anlægget op-
sættes de nødvendige skraldespande. 

Forureningen fra trykimprægneret træ til søterritori-
etvurderes at være minimalt. Det er en forudsætning 
at trykimprægmeringen er fortaget med af miljøstyrel-
sen godkendte stoffer til trykimprægmering af træ til 

3.6.6  Anlæggets potentielle påvirkninger 
herunder

Påvirkningernes omfang (geografisk område og 
antal personer der berøres)
Der inddrages et areal på ca. 1250 m2 til badeom-
råde (areal af u-formen af broerne og pontonerne). 

Naboer til badebroen kan i badesæsonen blive berørt 
i forhold til parkerede biler og støj og affald fra besø-
gende til stranden. 

Påvirkningernes grænseoverskridende karakter
Påvirkningen er ikke grænseoverskridende. Lokal 
påvirkning i Hvalpsund

Påvirkningersgrader og -kompleksitet
Påvirkningsgranden og kompleksiteten vurderes 
at være minimal og er en ubetydelig miljømæssig 
påvirkning.

Påvirkningens sandsynlighed
Sandsynligheden for at der sker en miljømæssig 
påvirkning vurderes til at være lille.

Påvirkningens varighed, hyppighed og 
reversibilitet
Den ubetydelige påvirkning, der vurderes være af  
projektet, vil vare fra anslægsperioden og til anlægget 
evt. fjernes igen.  

havvand (marint brug).  

Risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de  
anvendte materialer og teknologier

Der er en risiko faldulykker på træbroen i vådt vejr. 
Hovedparten af gæster der vil benytte broen vil være 
i godt vejr. Samlet vurderes den sammede risiko 
som værende mindre også set i forhold til anlægget 
funktion.  

3.6.5  Anlæggets betydning for den miljømæssige 
sårbarhed i området særligt i forhold til: 

Nuværende arealanvendelse
Åben hav/fjordområde

De tilstedeværende naturressourcers relative  
rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet

I vandområdeplanerne for 2015 til 2021 er området 
ved Hvalpsund karateriseret som en samlet ringe 
økologisk tilstand ud fra parameterne ålegræs, bund-
fauna, klorofyl. 

Det naturlige miljøs bæreevne med særlig op-
mærksomhed på kystområder, områder der er fre-
det eller omfattet af national og international na-
tur- og miljøbeskyttelses lovgivning,tætbefolkede 
områder, områder der er af særlig betydning 
ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk 
synspunkt
Ligger ikke i udpeget Natura 2000 område, §3 be-
skyttet område (§ 3 i naturbeskyttelsesloven) eller i 
andre udpegninger  jf. ansnit 2. 1
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