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Optibulk Skagerak AS - Norge 
Norsk virksomhedsnummer 913 459 830 
Att.: Per Magne Olsen   
Pr. mail: per.olsen@bulk.no      
 
CC.: TDC NET v. Claus Nielsen 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/05080-2 
Ref. Thomas Larsen 
12-02-2021 
 

Tilladelse til Havsil - søkabel mellem Hanstholm og Kristiansand 
 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til Havsil, som er et fiberoptisk kabel, på 
de vilkår som fremgår nedenfor.  

Ansøgningen er indsendt og hånderet af TDC NET v. Claus Nielsen. 

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

 

Lovgrundlag 

Etablering af nedlagt fiberkabel i havbunden kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, 
jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020). 

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. 654 af 
19/05/2020). 

 

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 anlægget eller anlægsmetoderne. 

3. Tilladelsen til kablet er midlertidig og kablet skal fjernes igen senest ved 
udgangen af år 2046. Såfremt der fortsat er behov for kablet på dette 
tidspunkt, kan der forinden søges om forlængelse af tilladelsen eller ny 
tilladelse. 

4. Kablet skal nedbringes til trawlsikker dybde, dog mindst 0,8 m under 
havbunden. I kystzonen ud til 3 m vanddybde dog mindst 1,0 m under 
havbunden. 

http://www.kyst.dk/
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5. Til sikkerhed for opfyldelsen af ovenstående vilkår skal ejeren for egen 
regning udfærdige og på den ejendom kablet landføres til lade tinglyse en 
deklaration, med Kystdirektoratet som påtaleberettiget.  
 
Deklarationen skal orientere om, at den til enhver tid værende ejer af 
anlægget er forpligtet til at overholde de i tilladelsen anførte vilkår.  
 
Deklarationen kan tinglyses med respekt for eksisterende pantehæftelser og 
servitutter, byrder m.v.  
 
I anmeldelsen til den elektroniske tinglysning skal Kystdirektoratets e-
mailadresse: kdi@kyst.dk, anføres, idet Kystdirektoratet skal have adgang 
til den originale tinglyste deklaration. For at tinglysningen er gyldig, skal 
Kystdirektoratet påføres som underskrivende myndighed på dokumentet og 
deklarationsteksten skal henvise til tilladelsens dokument nr. 
Servitutten skal være tinglyst senest 1 år fra denne tilladelses datering. 
 

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 
position.  

7. Tilladelsen bortfalder hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 3 år fra 
udstedelsen af denne tilladelse. 

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

9. Tilladelsen til at etablere anlægget og det opførte anlæg må ikke uden 
tilladelse fra Kystdirektoratet overdrages til andre.  
 

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

• anlægget ikke længere anvendes aktivt. 

• anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks 
genetableres, 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.  

http://www.kyst.dk/
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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 ejeren af anlægget for 
et, i forbindelse med kablets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt 
ansvar.  

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions 
sikkerhed eller stabilitet. 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på bekendtgørelse 1351 af 29. november 
2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i 
danske farvande. 

 

Begrundelse for tilladelsen 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med 
den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn der taler imod 
projektet, samt at fiberkablet medvirker til at styrke den digitale infrastruktur på 
internationalt plan. 

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.  

Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til det ansøgte fiberoptiske 
kabel Havsil.  

 

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 ikke finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-
områder. 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af Natura 2000-områder eller bilag IV arter. 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 arter. Kystdirektoratet vurderer 
derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.  

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af kablets ansøgte placering, 
samt det forhold at kablet i drift ikke ændrer forholdene. Ved etableringen af kablet 
vil der være kortvarigt arbejde med udlæggerskib og havbundsarbejdet er 
kortvarigt og begrænset til området hvor kablet nedlægges, og påvirkningen er 
ganske begrænset andetsteds end ved kablet. 

 

Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter anlæg af fiberoptisk kabel som landføres fra matr. nr. 39ek 
Hansted By, Hansted. 

 

Kablet nedpløjes med kabelplov i havbunden i mindst 80 cm dybde. Dette skaber 
en ca. 10 cm bred rende, hvor kablet lægges og renden vil hurtigt lukke. 

Ud til 10 meters vanddybde nedspules kablet. 

 

Sagsgennemgang 

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

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.  

http://www.kyst.dk/
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Miljøstyrelsen skrev den 16. november 2020 følgende:  

”Miljøstyrelsen har nu gennemgået det fremsendte materiale vedr. ansøgning om 
Havsil - nyt søkabel mellem Hanstholm og Kristiansand, og har følgende 
bemærkninger.  

Miljøstyrelsen gør opmærksom på at der findes to målestationer DMU1130 og 
DMU1133 relativt tæt på kablets placering. På stationerne overvåges bl.a. plankton, 
vandkemi og bundfauna. I dette tilfælde er det nok bundfauna der skal være fokus 
på. Som det fremgår af det vedhæftede kort ligger stationerne (gule stjerner) og de 
enkelte prøvetagnings positioner (sorte prikker) for bundfauna, på det tætteste 
sted, ca. 3 km fra kablets placering. Miljøstyrelsen bemærker her, at det ikke 
fremgår af ansøgningsmaterialet hvor langt væk udlægningen af kablet vil påvirke 
havbunden, og kan derfor ikke foretage en konkret vurdering af hvorvidt 
udlægningen af kablet vil være et problem for overvågningen”.  

 

Søfartsstyrelsen skrev den 19. november 2020 følgende:  

”Det nye kabel krydser de to nye ruter i Skagerrak. 

Det forudsættes, at udførelse af projektet tager hensyn til dette og at etablering af 
kablet ikke skaber unødig gene for den sejlads, der følger ruterne. 

 Der henvises i øvrigt til vedlagte bekendtgørelse og vurderingsskema, som 
forudsættes efterlevet ifm projektet”.  

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skrev den 29. oktober 2020 følgende:  

”Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har modtaget høring vedrørende 
ansøgning om tilladelse til nyt søkabel fra Hanstholm til Kristianssand. 

Efter høring af myndigheder under Forsvarsministeriet, skal Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse oplyse, at der er følgende bemærkninger: 

Det noteres, at det fremsendte høringsmateriale ikke omfatter forhold omkring 
ueksploderet ammunition eller lignende farlige genstande på havbunden. 
Forsvarskommandoen har ingen specifik viden omkring forekomster af 
ueksploderet ammunition eller lignende farlige genstande i den skitserede 
opmålingskorridor, men henstiller til en skærpet opmærksomhed på, at sådanne 
kan forekomme i Skagerrak. 

Derudover skal det 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 
sejladssikkerhed ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske 
farvande. 

Forsvarets Operationscenter kan telefonisk kontaktes på: +45 72850380/+45 
72850371. 

http://www.kyst.dk/
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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 kontaktoplysningerne, kan disse 
fremsendes direkte til Forsvarets Operationscenter på nedenstående adresser: 

Forsvarets Operationscenter (JOC): Telefon: e-mail: 

Vagthavende officer: +45 72850380 FKO-KTP-NMOC-VO@mil.dk 

Maritime Assistance Service: 

+45 72850371 mas@sok.dk Vagtholdsleder JOC: +45 72850332 

Omstilling: +45 72850000  

Henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Inge Haugaard Nielsen på mail 
fes-nps24@mil.dk eller via telefon 728 13289”.  

 - 

Alle bemærkninger blev sendt i partshøring og Kystdirektoratet modtog følgende 
bemærkninger: 

”Vi er opmærksomme på, at kablet skal fjernes når det ikke længere anvendes. 

Vores surveymateriale har ikke identificeret mulige UXO eller andre farlige 
objekter. Vi har noteret kontaktoplysningerne til Forsvarets Operationscenter 
skulle vi støde på farlige genstande under arbejderne og vil tillige sikre, at de rette 
myndigheder bliver informeret om kontaktoplysninger til de udførende fartøjer. 

Udlægningen af søkablet vil efter vores opfattelse ikke påvirke havbunden til gene 
for de to målestationer. Vores survey af kabelruten viser at havbunden nær de to 
udlagte målestationer består af sand. Det sand der hvirvles op under installation af 
kablet vil synke til bunds inden for nogle få meter og vil ikke påvirke 
målestationerne der ligger 3000 meter fra kabelruten. Der vil ikke blive udlagt 
ankre eller anden kontakt til havbunden. 

Installationsarbejderne vil blive adviseret i god tid i Efterretninger for Søfarerende 
of forventes ikke at skabe unødig gene for den øvrige sejlads i de krydsende 
skibsruter. Vi bekræfter at ville efterleve kravene i den vedtalte bekendtgørelse 
samt vurderingsskemaet” 

 

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.  

http://www.kyst.dk/
mailto:mas@sok.dk
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• 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. 

• Klageberettigede efter kystbeskyttelsesloven er: 

1) adressaten for afgørelsen, 

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

3) enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, 

4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig 
interesse i afgørelsen, 

6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål 
er beskyttelse af natur og miljø, 

7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen 
berører sådanne interesser, og 

8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

• Klageberettigede efter Natura 2000-bekendtgørelsen er: 

1) adressaten for afgørelsen, 

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

3) enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagen, 

4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig 
interesse i afgørelsen, 

6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål 
er beskyttelse af natur og miljø, 

7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen 
berører sådanne interesser, og 

8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

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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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 
 

 
Thomas Larsen 
Landinspektør, Specialkonsulent l Kystzoneforvaltning 
+45 91 35 74 42 l tla@kyst.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: TDC NET v. Claus Nielsen, Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Moesgaard Museum, Thisted Kommune, 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, EjendomDanmark og Geodatastyrelsen. 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 

http://www.kyst.dk/
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