Sønderborg Forsyning
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg
Sendt til rådgiver Evidan

Kystdirektoratet
J.nr. 20/05112-21
Ref. Lotte Beck Olsen
26-04-2021

UDKAST - Tilladelse til etablering af rørledninger og udløbsledning på
søterritoriet i forbindelse med nyt centralrense-anlæg ved Sønderborg
Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af rørledninger og udløbsledning på søterritoriet i forbindelse med nyt centralrenseanlæg ved Sønderborg, på
de vilkår som fremgår nedenfor.
Kystdirektoratet finder, at den udarbejdede miljørapport - indeholdende blandt andet væsentligheds-/konsekvensvurderinger, belyser projektet efter kystbeskyttelseslovens miljømæssige konsekvenser tilstrækkeligt til, at der på baggrund af rapporten kan træffes afgørelse om godkendelse af projektet efter kystbeskyttelsesloven.
Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at denne tilladelse erstatter en tilladelse
efter miljøvurderingsloven for så vidt angår den del af projektet, der er omfattet af
kystbeskyttelsesloven.
Ansøgers rådgiver er EnviDan.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1.

Udformningen og etableringen af rørledningerne (i det følgende kaldet
anlæggene) skal ske i overensstemmelse med det ansøgte og miljøvurderet,
som er beskrevet i Miljørapporten Sønderborg Centralrenseanlæg.

2.

Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller
ændringer af anlæggene eller anlægsmetoderne, og som er beskrevet i
Miljørapporten Sønderborg Centralrenseanlæg.

3.

Der må ikke tilføres naturtypen sandbanke naturmaterialer, som ikke var
tilstede inden arbejdet.

4.

Anlægsarbejdet må ikke finde sted i perioden fra maj til august af hensyn til
bilag IV arten marsvin.

5.

Alle rørledningerne skal nedbringes i trawlsikker dybde, mindst 1 m under
havbunden. Ledningerne skal tildækkes, når de er etableret.
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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.

Hvis anlægsarbejdet ikke er påbegyndt inden for 3 år fra denne tilladelse,
eller hvis ikke den har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år,
bortfalder tilladelsen. Tilladelsen bortfalder endvidere, hvis anlægsarbejdet
ikke er afsluttet indenfor 8 år fra udstedelsen af denne tilladelse.

8.

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

9.

Denne tilladelse til at etablere anlæggene og de opførte anlæg må ikke uden
tilladelse fra Kystdirektoratet overdrages til andre.

10.

Anlæggene eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers
regning, såfremt:
• anlæggene ikke længere anvendes som ansøgt.
• anlæggene 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.
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.
I miljørapporten er der beskrevet en række forudsætninger for projektet. Idet disse
forudsætninger er indeholdt i vurderingerne, er det forudsat, at de overholdes i forbindelse med projektets udførelse.
Det er således en forudsætning for udnyttelse af denne tilladelse, at der gennemføres en marinarkæologisk forundersøgelse i områderne med middel og høj risiko for
tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder (dvs. området ved Rinkenæs Fjord,
den nordlige del af Augustenborg Fjord og ved udløbsledningen i Als Sund). Denne
undersøgelse skal ske efter Langelandsmuseets anvisninger.
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 anlæggene for

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

et, i forbindelse med projektets 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.
Kystdirektoratet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der er udarbejdet en miljørapport for det samlede projekt, og at det heraf fremgår, at det ansøgte projekt efter
kystbeskyttelsesloven ikke vil medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger.
Kystdirektoratet har endvidere ved afgørelsen lagt vægt på, at rørledningerne er en
del af det samlede projekt om at samle rensningen af spildevandet ved et centralrenseanlæg ved Kær/Vestmark nord for Sønderborg, og i den forbindelse nedlægge
flere mindre nuværende renseanlæg. I den forbindelse er der behov for at enkle af
spildevandsledningerne krydser søterritoriet, ligesom der skal etableres et nyt udløbsværk i Als Sund.
Ved afgørelsen har Kystdirektoratet endvidere tillagt det vægt, at anlægsaktiviteterne ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger. I Miljørapporten for Sønderborg Centralrenseanlæg er der nærmere redegjort for anlægsarbejderne, samt
varigheden heraf. For nærmere beskrivelse heraf henvises til rapporten samt projektbeskrivelsen senere i denne afgørelse.
I forbindelse med udarbejdelsen af miljørapporten er der beskrevet 0-alternativet
og alternativer til det ansøgte projekt, herunder alternativer til ledningsførelsen på
søterritoriet (afsnit 4.8 i rapporten). Det fremgår af rapporten, at er der set på 4 alternative muligheder for enten krydsning af fjorde eller udløbspunkter i Als Sund.
Der er vurderet på et alternativt tracé ved både Rinkenæs Bugt og Augustenborg
Fjord, mens der er evalueret på 5 udløbspunkter i Als Sund. Yderligere er der vurderet på muligheden for at undgå gennemgravning af Sandbanken ved Gråsten.
Rapporten konkluderer, at der ikke forekommer rimelige alternativer til de ansøgte
anlæg.
Kystdirektoratet finder, at det er velbegrundet, at der ikke findes rimelige alternativer til projektet. I den forbindelse er det særligt vægtet, at en række af de belyste alternativer vil medføre en mere krævende teknisk løsning, ligesom ledningstraceet
vil blive længere, hvilket medføre at opholdstiden forøges.
Ved afgørelsen har Kystdirektoratet endvidere vurderet, om der er kumulative effekter af andre projekter i området. Aktuelt er der ikke kendskab til andre projekter, der vil kunne medføre kumulative påvirkninger ift. anlægsarbejdet på søterritoriet.
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Kystdirektoratet skal endvidere bemærke, at denne tilladelse alene omhandler selve
rørledningerne. Selve udledningen af spildevandet hører under Sønderborg Kommunes kompetence.
Nedenfor gennemgås enkelte forhold/hensyn nærmere:

Marint plante- og dyreliv
Kystdirektoratet lægger til grund for afgørelsen, at det i miljørapporten konkluderes, at marint dyre- og planteliv kun midlertidigt og i mindre grad vil påvirkes under anlægsfasen, og at der i driftsfasen ikke vurderes at være forhold, der har en negativ effekt. Under anlægsarbejdet vil bundflora og fauna påvirkes midlertidigt,
men påvirkningen vurderes til at være uden væsentlige konsekvenser, da miljøet er
tilpasset forstyrrelser i forhold til sedimenttransport, og idet samfundene, der påvirkes, er dominerende og med en stor udbredelse lokalt. Det forventes, at den oprindelige flora og fauna er retableret maksimalt inden for et par år, og der vil således ikke være permanente tab af marine habitater forbundet med projektet.

Natura 2000 og bilag IV arter
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.
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Projektets nærhed til Natura 2000 områder (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) kan se på nedenstående kort.

Udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne fremgår af siderne 131-134 i
miljørapporten.
Der er i rapporten foretaget en konsekvensvurdering vedrørende følgende naturtyper og arter som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 197
(Habitatområde H137 og Fuglebeskyttelsesområde F64): Sandbanke (1110), Rev
(1170), Bugt (1160), Marsvin, Edderfugl og Hvinand.
Ved afgørelsen har Kystdirektoratet lagt vægt på, at det i miljørapporten er beskrevet og vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på
ovenstående arter og naturtyper samt bilag IV-arter. Der vil være en midlertidig
forringelse af habitatnaturtyperne sandbanke og bugt, og rastende fugle kan potentielt blive forstyrret i anlægsfasen, men det fremgår af miljørapporten, at disse påvirkninger er af mindre væsentligt omfang.
Kystdirektoratet er på baggrund af de forudsætninger/afværgeforanstaltninger,
som vurderingen bygger på, enig i rapportens konklusioner. Vilkår 3 er stillet for at
sikre bevarelse af naturtypen sandbanke, mens vilkår 4 er stillet for at forhindre
forstyrrelse af marsvin i parringsperioden i juli-august og kælvingsperioden i majjuni. Det bemærkes, at marsvin er beskyttet både inden for og uden for Natura
2000-området (arten er både anført på udpegningsgrundlaget og på bilag IV), og at
vilkår 4 er gældende for hele projektet på søterritoriet.
For øvrige arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for de øvrige Natura 2000områder er det af ansøger (bygherre) indledningsvist vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning, og der er derfor ikke udarbejdet en
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konsekvensvurdering for disse. Kystdirektoratet er enig i denne vurdering og finder
således ikke, at projektet vil medføre en væsentlig påvirkning af de øvrige naturtyper eller arter på udpegningsgrundlagene. 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, som
områderne er udpeget for. Kystdirektoratet er derfor enig i, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektets påvirkning af disse naturtyper og arter.
Kystdirektoratets vurdering af, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering
for de øvrige arter og naturtyper skyldes bl.a. projektets karakter, samt afstanden
til de andre Natura 2000 områder.

Miljøforhold – Støj, menneskers sundhed mv.
Det fremgår af rapporten, at der ikke anvendes sjældne eller usædvanlige maskiner,
værktøjer eller lignende i forbindelse med projektets realisering.
Anlægsarbejderne ved krydsning af Augustenborg Fjord udføres ved hjælp af hovedsaligt spuling og i mindre omfang gravning fra et gravefartøj. Krydsningen ved
Rinkenæs Bugt udføres alene vha. gravning fra et gravefartøj, hvilket også gør sig
gældende for udløbsledningen til Als Sund. Krydsningen af Als Sund udføres vha.
styret boring som ikke giver nogen anledning til støj til omgivelserne.
Derudover vil der være sejlads med rørdele, da ledningen vil blive samlet stykvis
undervejs i processen. De nævnte aktiviteter, gravning, spulning, boring og sejlads
forventes ikke at forårsage en støjafgivelse over vandoverfladen, der når et problematisk niveau. De mest støjende aktiviteter og maskiner over vandoverfladen, forekommer ved gravning med en gravemaskine, der er placeret på et skib, mens spulning kun vil foregå ved, at en pumpe er placeret på et skib og vha. en slange pumper vand til spulning af tracéet på havbunden. Boringsarbejde, hvor det er nødvendigt, forventes ikke at være årsag til et nævneværdigt støjbidrag i sammenligning
med det øvrige grave-/spulearbejder.
Ifm. vurderingen af undervandsstøj er der i rapporten skelet til miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe-projektet, som er en større naturgasrørledning, hvis danske del anlægges i Nordsøen og Lillebælt (Energinet, 2019). Heri vurderes de mest
kritiske anlægsaktiviteter ift. støj at være nedramning af spuns samt bortsprængning af evt. gammel ammunition (på havbunden) langs rørledningens tracé. Støj fra
anlægsfartøjer (skibe) vurderes for både havpattedyr og fisk at være en ikke-væsentlig påvirkning.
På den baggrund vurderes det i rapporten, at undervandsstøj ikke vil forårsage en
væsentlig negativ påvirkning.
Kystdirektoratet har i afgørelsen lagt vægt på, at anlægsarbejdet ifølge miljørapporten ikke vil forårsage støjafgivelse, der når et problematiske niveau, hverken over
eller under vandoverfladen. Forstyrrelsen vil have en effekt inden for maksimalt
200 meter fra fartøjet. Der forventes ikke en øget forstyrrelse af fugle, da fuglene på
havet er vænnet til skibstrafik i området. Ligeledes er det vurderet, at støj fra anlægsfartøjer ikke har væsentlig påvirkning på havpattedyr og fisk.
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Vedligehold og reparationer på den del af transportanlægget, der krydser marine
områder forventes at være yderst sjældent, da levetider på transportledninger er
>75 år. Såfremt reparation/vedligehold skulle blive relevant, vil arbejdsmetoden
være lignende den anvendte i anlægsfasen. Støjemissionen vil ligeledes kunne sammenlignes med anlægsfasen, dog med den undtagelse, at den vil være af væsentlig
kortere varighed i størrelsen dag eller uge.
Endvidere fremgår det af rapporten, at det ikke vil være nødvendigt at spærre sejlruter pga. anlægsarbejdet, men idet det gradvist flytter sig, vil det være nødvendigt
med periodevis omdirigering af sejlruter. Det fremgår af rapporten, at bygherre i
forbindelse med anlægsarbejdet på søterritoriet vil udfylde Søfartsstyrelsens sejladssikkerhedsvurdering. Ligeledes vil anlægsarbejdet i Augustenborg Fjord kryds
forbudszonen omkring Sønderborg Lufthavn. Det fremgår af rapporten, at arbejdet
vil blive koordineret med Sønderborg Lufthavn.
Kystdirektoratet finder, at rapporten i tilstrækkelig grad forholder sig til de eventuelle gener og påvirkninger, som projektet ift. rørledninger på søterritoriet kan medføre, og at det i rapporten er konkluderet, at etableringen af rørledningerne hverken i anlægs- eller driftsfasen vil medføre væsentlige påvirkninger.

Generelle forudsætninger for tilladelsen
Endvidere lægger Kystdirektoratet vægt på, at der foreslås afhjælpende foranstaltninger bl.a. i form af:
Reducering af omfanget af den direkte påvirkning i form af grave- og spulearbejde.
Reducering af omfanget af sedimentspild i forbindelse med grave- og spulearbejde
på havbunden, som kortvarigt vil forringe vandkvaliteten i umiddelbar nærhed af
anlægsarbejdet
Undgå unødige forstyrrelser af rastende fugle i vinterperioden.
Kystdirektoratets samlede vurdering af projektet efter kystbeskyttelsesloven er således, at projektet ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på det omkringliggende miljø, og der derfor kan meddeles tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Projektbeskrivelse
På de strækninger, hvor transportanlægget krydser marinære områder, vil ledningerne etableres som dobbeltstrengede og desuden blive placeret i en meters dybde
under havbunden. Begge forhold er af hensyn til driftssikkerheden.
Nedenfor gennemgås de enkelt tracere:
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Transportanlæg Guderup – Kær

Krydsningen af Augustenborg Fjord mellem Guderup og Kær fremgår af ovenstående skitse. Ledningstracéet er ca. 2,9 km over søterritorie. Der etableres et 2strenget system (2 x Ø315mm PE-ledning), hvilket sker med henblik på at give øget
forsyningssikkerhed. De to ledninger lægges hver ud for et flow på 55 l/s og ved et
driftstop på én ledning vil den anden være i stand til at transportere 1,5 x middelflowet. Anlægsperioden vil være 4-6 måneder.
Udførelsesmetoden på ledningsstrækket på tværs af Augustenborg Fjord, i toplag
bestående af bløde gytjelag underlagt sand tilsvarende Als Sund, etableres hovedsaligt ved nedspuling, men der kan komme behov for mekanisk gravearm, hvis jordbunden er meget leret/klistret. Dybdeforholdende overstiger ikke mere end 9 m.
Den miljømæssige vurdering af anlægsarbejderne, tager udgangspunkt i begge udførelsesmetoder.

Transportanlæg Gråsten – Broager

Krydsningen af Rinkenæs Bugt mellem Gråsten og Broager fremgår af ovenstående
skitse. Ledningstracéet er ca. 4,9 km over søterritorie. Strækningen planlægges på
samme vis som krydsning af Augustenborg Fjord, med påtænkt tostrenget ledningssystem af 2 x Ø250 mm PE-ledninger, med henblik på at øge forsyningssikkerheden. Da strækningen er en krydsning igennem natura 2000 område, samt at
der skal tages højde for bl.a. marsvins parrings- og kælveperiode, reduceres anlægsperioden til 6-8 måneder, ved at opgradere mandskabet i udførelsesperioden.
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Det er ønsket at ledningsstrækket udføres som et parallelt 2-strænget system, for at
imødegå en øget reparationstid på havledninger.
Tracéet er lettere kompliceret, men forholder sig nogenlunde tilsvarende fjordkrydsningen ved Augustenborg Fjord.
Det er oplyst af et dykkerinspektionsfirma, at havbunden ved udløbsledningen til
Gråsten Renseanlæg i overvejende grad består af moræneler og sten. Dertil skal der
i mindre omfang forventes strækninger med dyndbund. Dybdeforholdende overstiger ikke mere end 9 m. Strækket graves med hydraulisk gravemaskine på et gravefartøj.
Ud for det eksisterende Gråsten Renseanlæg, krydser ledningen en marinær naturtype (1110 – Sandbanke og 1160 - bugt).

Transportanlæg Dybbøl – Vestermark (Renseanlæg)

Strækningen på søterritoriet udføres ved styret boring af 2 x ø560m mm PEledninger. Strækket over søterritoriet udgør 460 m. Ledningerne etableres med ca.
3 m mellemrum, da de skal udføres af 2 omgange. Anlægsperioden på søterritorie
forventes at udgøre mindre end 1 måned.

Transportanlæg Kær – Udløb Als Sund

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

9

Den sidste del er strækket er udløbsledningen. Den er planlagt til gravitation, og leder vandet ud i Als Sund til det dybeste punkt (ca. kote -14).
Udløbsledningen på søterritorie udføres som 200 m ø1000 mm SDR 17 ledning
med beton ballastklodser, som sikre ledningen mod opdrift. Ledningen nedgraves
med en jorddækning på minimum 1,0 m på land og minimum 0,5 m i havet. Alle
samlinger udføres som minimum i rustfrit stål, der korrosionssikres med zink anoder el. lign. Udløbsledningen udføres som vist på nedenstående principskitse.
Arbejderne omkring udløbsledning og udløbsaggeret kræver en anlægsperiode på 3
måneder.
Konstruktionen af udløbet med diffuser, der er etableret i kote -14 m. Rørledningens øvre del ligger i kote -15 m. Omkring udløbet er der etableret dels et fast dæksel (ringarmering) med en diameter på 5 m og deromkring yderligere ca. 1,5 m bred
belægning af sten til beskyttelse mod erosion af havbunden omkring rørledningen.
Erosionsbeskyttelsen har en tykkelse på 0,50-0,75 m, den samlede konstruktion er
8 m i diameter og toppen af diffuseraggreaget stikker 20 cm over havbunden. Koordinaterne for udløbspunktet er X: 548836 ; Y: 6087433 (EUREF89 zone 2)

Miljøvurderingsprocessen
Sønderborg Forsyning har som bygherre besluttet sig for at opføre et nyt centralrenseanlæg i Sønderborg. Bygherre har endvidere søgt om, at der skal udarbejdes
en miljørapport for projektet jf. miljøvurderingslovens § 19, stk. 4 (LBK nr. 973 af
25/06/2020 med senere ændringer).
Sønderborg Kommune har også haft en myndighedsrolle i projektet, da projektet
har krævet en vvm-tilladelse for landdelen, samt udarbejdelse af nye spildevands-,
kommune- og lokalplaner.
Sønderborg Kommune og Kystdirektoratet har derfor koordineret miljøvurderingsprocessen, og Sønderborg Kommune har haft den koordinerende rolle, hvilket
blandt andet betyder, at det er dem, der har sendt sagen i høring i offentlighedsfaserne på myndighedernes vegne.
Projektet har været sendt i 1. offentlighedsfase i foråret 2018. Myndighederne har
herefter afgivet en udtalelse om afgrænsning af rapportens indhold og omfang på
baggrund af kravene i miljøvurderingslovens § 20, stk. 2, udtalelser fra øvrige myndigheder, input fra offentligheden samt selvstændige vurderinger.
Sønderborg Forsyning har udarbejdet miljørapporten i dialog med myndighederne.
Kystdirektoratet har modtaget den endelig udgave af rapporten i februar 2021 og
har gennemgået den og fundet, at den opfylder kravene i § 20 i miljøvurderingsloven, og at de deri indeholdte oplysninger, som er væsentlige for afgørelsen, er korrekte. Der er i forbindelse med miljørapporten udarbejdet væsentlighedsvurderinger, samt i nogle tilfælde konsekvensvurderinger, efter 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, samt habitatbekendtgørelsen. Disse vurderinger er

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

10

samordnet, og der er anvendt en fælles procedure, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens § 6, stk. 1. Der er foretaget høring af de berørte myndigheder og offentligheden
over bygherres miljørapport (2. offentlighedsfase) i perioden XX.

Indkomne bemærkninger i forbindelse med 2. offentlighedsfase
Miljørapporten har været i offentlig høring i en 8 ugers periode fra den XX. Uddrag
af høringssvarene og Kystdirektorats bemærkninger hertil fremgår af bilag 1 til
denne afgørelse.
XX

Lovgrundlag
Etablering af rørledninger på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf.
§ 16 a, stk. 1, nr. 2 (anlæg) i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 507 af 29/05/2020).
Det følger af miljøvurderingslovens § 15, stk. 1, nr. 3, at for projekter omfattet af lovens bilag 2, og hvor bygherre har anmodet om at der skal udarbejdes en miljøvurdering, at disse projekter ikke må påbegyndes, før myndigheden skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet er foretaget. Der er ligeledes vurderet 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).
I § 15, stk. 4, er det bestemt, at ministeren kan fastsætte regler om, en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25 kan erstattes af en tilladelse efter anden lov for så
vidt angår projekter omfattet af lovens § 15, stk. 1. Af § 15, stk. 3, fremgår det, at tilladelser der skal erstatte en tilladelse efter § 25 skal meddeles på baggrund af en
miljøvurdering efter reglerne i miljøvurderingsloven.
Af miljøvurderingsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter, bek nr. 244 af 22/02/2021) fremgår det af
§ 10, nr. 6, at en tilladelse efter § 16 a i kystbeskyttelsesloven erstatter en tilladelse
efter miljøvurderingslovens § 25.

Klagevejledning
Dette dokument indeholder to afgørelser:


afgørelse om at give tilladelse til projektet



afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering
for hele udpegningsgrundlaget

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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For afgørelserne gælder følgende:


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



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

Lotte Beck Olsen
lbo@kyst.dk

Kopi: Rådgiver, Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen,
Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse,
Øhavs museet, Sønderborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening,
EjendomDanmark og Geodatastyrelsen og naboer.
Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside.
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