Erhverv
Ref. sigda
J.nr. 2021 - 2622
Den 26-03-2021

Til Kystdirektoratet
Løkken Læmole har søgt om tilladelse til at bypasse 30.000,00 m3 sediment
fra Løkken Læmole, mere præcist fra havstokken på den del af matrikel nr. 121a
(Løkken Ladeplads, Furreby), der ligger syd for Løkken Læmole.
Miljøstyrelsen har vurderet, at oprensningsmaterialet har samme indhold af
miljøfarlige stoffer, som der er i den omgivende havbund. Miljøstyrelsen vil derfor
ikke kræve, at der tages analyser af materialet.
Baggrunden for vurderingen er, at der ikke er at finde nogle tætliggende
forureningskilder samt uden påvirkning af menneskelig aktivitet. Materialet består
af sand der vandrer langs vestkysten uden store mængder organisk indhold til
binding af miljøfarlige stoffer.
Med henblik på en stillingtagen til om de cirka 30.000,00 m3 materiale kan
tillades bypasset eller nyttiggjort til havs efter lov om kystbeskyttelse, oversender
Miljøstyrelsen hermed sagen til viderebehandling hos Kystdirektoratet.
Såfremt Kystdirektoratet beslutter at færdigbehandle sagen efter lov om
kystbeskyttelse med henblik på at meddele tilladelse til bypass eller nyttiggørelse,
bedes det oplyses til Miljøstyrelsen via følgende link.
https://f2-mobil.mst.dk/SelfService/reply/WJgae6EJ2dT8X1842
Hvis Kystdirektoratet vurderer, at en bypass- eller nyttiggørelsestilladelse efter
kystbeskyttelsesloven ikke kan meddeles, bedes sagen sendes retur til
Miljøstyrelsen. Dette bedes også oplyses via ovenstående link.
Hvis ovenstående link ikke virker kontakt da venligst Miljøstyrelsens Klapteam på
klap@mst.dk.
Med venlig hilsen
Signe Damgaard
sigda@mst.dk
+45 51 16 02 81
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Ansøgning om tilladelse til ”by pass” af sand omkring Løkken Læmole
- nyttiggørelse med henblik på kystsikringsformål
Lovgrundlag:
Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse (§16b, stk 1. nr.1)
Oplysninger om ansøger (bygherre):
Navn

Hjørring Kommune

Adresse

Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

CVR nr.

29189382
Kontaktperson ved Hjørring Kommune:
Thomas Lomholt
Specialkonsulent
Telefon: 41 22 67 51 / 72 33 67 51
mail: thomas.lomholt@hjoerring.dk

Oplysning om mængde og sammensætning af de materialer, der ønskes by-pass´et &
nyttiggjort:
”By pass” mængde pr. år
op til 30.000 m³
Analyser af forureningsmæssige forhold
Sandet er uforurenet. Ansøgningen omfatter alene sand der naturligt lægges til på opstrøms
side af Løkken Læmole.
Hvor skal sandet til ”by pass” videreføres fra
Fra havstokken på den del af matrikel nr. 121a (Løkken Ladeplads, Furreby), der ligger syd
for Løkken Læmole, dog ikke nærmere end 100 meter fra molen. Strækningen er i alt ca.
200 meter (se kortbilag)
Matr. 121a er ejet af Hjørring Kommune, hvorfor samtykkeerklæring ikke er påkrævet.

Side 2

Planlagt anvendelse af materialerne:
Materialerne skal alene anvendes til kystsikringsformål (sandfodring) på strækninger nord for
molen. Sandet vil alene blive anvendt til sandfodring inden for det område, hvor Løkken
Læmole kan have en påvirkning af kysten (maksimalt 1,5 km nord for molen, vurderet som
ca. 7x molen længde).
Beskrivelse af det ansøgte
Hjørring Kommunes vestvendte kyst er en erosionskyst, hvor bølger eroderer kystprofilet og
forårsager en årlig tilbagerykning af kystlinien. Den nordgående havstrøm ved kommunens
vestvendte kyst fører det eroderede materiale med som en ”flod af sand” fra syd imod nord. I
den sydlige del af Hjørring Kommune er denne ”sandflod” i størrelsesordenen 500.000 m3
sand pr. år (kilde: Kystdirektoratet).
Løkken Læmole ændrer den naturlige materialetransport i området ved at der dels opsamles
sand på opstrøms side (sydsiden) af konstruktionen og dels ved at sand presses ud på
dybere vand ved passagen af molen. Samlet betyder dette, at der i forhold til den naturlige
situation, mangler sand kystnært i kystprofilet på en strækning nord for molen.
Hjørring Kommune ansøger hermed om at foretage” by pass” af sand, der ophober sig på
opstrøms side af Løkken Læmole (syd for molen), således vi kan ”hjælpe” sandet forbi
molen og således sandet kan nyttiggøres til kystsikringsformål nord for molen.
Oprensningen vil ske ved, at sandet oprenses med gravemaskine i havstokken (søterritoriet)
syd for molen. Oprensningen vil ske langs en ca. 200 meter strækning afgrænset af matr. nr.
121a Løkken Ladeplads, Furreby (ejer: Hjørring Kommune) og således, at oprensningen
ikke vil ske nærmere end 100 meter fra Løkken Læmole.
Sandet skal nyttiggøres (”by pass”) til kystsikringsformål (sandfodring) på udvalgte
delstrækninger op til 1,5 km nord for Løkken Læmole. Nyttiggørelsen vil ske på strækninger,
hvor der er et behov for sandfodring med henblik på at beskytte nedstyrtningstruede
ejendomme. Sandfodring vil alene foretages på strækninger, hvor gyldig tilladelse til
sandfodring foreligger.
Model for udnyttelsen af tilladelsen for ”by pass”
Hjørring Kommune vil bl.a. benytte tilladelse til at foretage nødvendig sandfodring omkring
Redningshuset og nedkørslen ved Nordre Strandvej. Herudover vi til hensigt, at stille
tilladelsen til ”by pass” til rådighed for de lodsejere, der måtte ønske at foretage
kystbeskyttelse ved sandfodring inden for den omtalte 1,5 km strækning. Lodsejerne skal
selv afholde alle udgifter – men indvindingen skal ske inden for rammerne af Hjørring
Kommunes tilladelse. Tilladelsen til by-pass vil således kunne sikre en ramme for indfrielse
af krav om sandfodring, der er stillet i tilladelser til etabering af skråningsbeskyttelse på
strækningen nord for læmolen.
Denne ansøgning om ”by pass” betyder, at oprensningen alene kan foretages på Hjørring
Kommunes matrikel. Dette giver kommunen mulighed for - både som lodsejer og som
adressat for tilladelsen til ”by pass,” - at kunne planlægge og evt. begrænse udnyttelsen af
tilladelsen til ”by pass”, således denne kan iværksættes uden at være i konflikt med
arrangementer og med den rekreative benyttelse af området i og omkring Løkken Læmole.
Hjørring Kommune har således til hensigt aktivt at koordinere udnyttelsen af tilladelsen til ”by
pass” af sand med øvrige interesser, der er knyttet til området omkring Løkken Læmole.
Dette er årsagen til, at Hjøring kommune ikke søger om tilladelse til by pass af sand
nærmere end 100 meter fra Løkken Læmole, da de rekreative interesser her er store.
Hjørring Kommune vil i øvrigt påse, at fornødne tilladelser til sandfodringen er indhentet,
forinden indvinding på Hjørring Kommunes tilladelse kan foretages.

Side 3

Oprensningsmetode
Materialerne opgraves i havstokken (på søterritoriet) med gravemaskine og vil efter kort
afdræning blive transporteret med dumper til lokaliteten for nyttiggørelse.
På strækningen er der i en årrække foretaget tilsvarende by pass på en tidligere tilladelse og
erfaringerne herfra er gode. Oprensningen medfører, at den ligevægt, der er imellem
bølgernes tilførsel og erosion af sand, forrykkes. Erfaringen er således, at så snart
oprensningen går i gang, vil der ske en øget tilførsel af sand, hvorved den oprensede
sandmængde ret hurtigt lægges til kysten igen. Det er således forventningen, at der få dage
efter indvindingen er tilendebragt, ikke vil være synlige spor efter arbejdet.
Forventet oprensningsperiode
Oprensningen vil foregå indenfor perioden 15. september – 30. april. Der vil ikke ske
oprensning i ferieperioder eller på helligdage indenfor denne periode.
Hjørring Kommune vil endvidere koordinere, at oprensningen heller ikke konflikter med
planlagte arrangementer på eller omkring Løkken Læmole. Hjørring Kommune finder det
afgørende, at udnyttelsen af tilladelsen til ”by pass” af sand skal ske uden at være i konflikt
med rekreative interesser i området.
De sidste år er der en øget interesse for den rekreative udnyttelse af området omkring
Løkken Moleleje. For fortsat at sikre, at by pass kan foretages uden at være i konflikt med de
rekreative interesser søger Hjørring Kommune kun om oprensning indtil en afstand af 100
meter fra molen (tidligere 40 meter fra molen).
Forventet spild
Der forventes intet spild
Mulige miljømæssige effekter af oprensningen
Der forventes ikke miljømæssige effekter af oprensningen
Søges der om en 1-årig eller flerårig tilladelse?
Der søges om en 10-års tilladelse (såfremt dette ikke kan meddeles, da om en 5-års
periode).
Bilag:
Kortbilag, angivelse af strækning hvor der søges om tilladelse til oprensning (rød streg) samt
strækning, hvor sandet kan nyttiggøres (blå streg).

Med venlig hilsen

Thomas Lomholt
Specialkonsulent
Teknik- og Miljøområdet
Tlf. 72336751
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Thomas Lomholt
Ejgil Houmaa
SV: 21/09649 Nyttiggørelse af oprenset sediment
28. april 2021 11:27:39

Hej Ejgil
På strækningen fra Løkken Læmole og 1,5 km imod nord er der følgende gældende tilladelser til
kystbeskyttelse, der alle har krav om kompenserende sandfodring (fra syd imod nord):
Tilladelse til anlæg foran Redningshuset (matr. nr. 121a og 7000g Løkken Ladeplads,
Furreby). Meddelt af Kystdirektoratet d. 28.3.2016 (j.nr. 17/00960-27).
Tilladelse til skråningsbeskyttelse ved Kongestien (matr. nr. 22es, 22ec, 22b, 22bm, 22bl,
22bi, 121d, 121bu, 22es, 22dm og 22et Furreby By, Furreby). Meddelt af Kystdirektoratet
d. 15.12.2015, (j.nr. 15/00736-53).
Tilladelse til skråningsbeskyttelse ved Ternevej og Mejsevej (matr. nr. 9e, 9c og 26e
Furreby By, Furreby). Meddelt af Kystdirektoratet d. 13.10.2017 (j.nr. 17/01416-45)
Tilladelse til skråningsbeskyttelse ved Bjergbakken (matr. nr. 8c, 8x og 8z Furreby By,
Furreby). Meddelt af Kystdirektoratet 13.10.2017 (j.nr. 17/01871)
Herudover er der aktuelt 2 sager på samme strækning, hvor lodsejere arbejder på et projekt, der
kan føre til godkendelse. En ansøgning om kystbeskyttelse skal nu behandles af Hjørring
Kommune. Godkendelse vil i givet fald kun blive meddelt imod vilkår om kompenserende
sandfodring.

Med venlig hilsen
Thomas Lomholt
Mob. 41 22 67 51

Fra: Ejgil Houmaa <eho@kyst.dk>
Sendt: 28. april 2021 11:02
Til: Thomas Lomholt <thomas.lomholt@hjoerring.dk>
Emne: 21/09649 Nyttiggørelse af oprenset sediment
Hej Thomas
Vi har modtaget denne sag fra Miljøstyrelsen, der har vurderet sedimentet til at være rent til
kystbeskyttelses projekter.
Ved gennemgang af projektet er jeg ikke støt på et godkendt kystbeskyttelses projekt.
Der skal foreligge en tilladelse udstedt af Kommunen til kystbeskyttelse på strækningen på 1,5
km, herunder ved de anlæg der er nævner i ansøgningen.
Som der skrevet i ansøgningen er lovgrundlaget; Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse (§16b,
stk 1. nr.1) DOG IKKE nr. 1 men nr. 2
2) nyttiggørelse af oprensnings- og uddybningsmaterialer, jf. § 20 c i lov om råstoffer, i form af
kystbeskyttelse i henhold til en tilladelse efter § 3 eller etablering af anlæg eller opfyldning i
henhold til en tilladelse efter § 16 a, stk. 1, nr. 1 eller 2.

Sandfordring er nyttiggørelse så derfor nr. 2
Ser frem til at høre fra Jer, vi fortager os ikke mere i sagen inden vi har svar fra Jer vedr.
tilladelsen til nyttiggørelse.
Med venlig hilsen
Ejgil Houmaa
Projektleder l Opmåling
+45 91 33 84 35 l eho@kyst.dk
Miljøministeriet
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk
Se Kystdirektoratets nye kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120

Naturstyrelsens persondatapolitik  

