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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 Kystdirektoratets notater: 
  

 

Dato for modtagelse:    Journal nr.:  

  

         

 

Projekttype:    Sagsbehandler:  

  

         

       
 

 

 
 

 

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

 

 

 

Navn   
 

 

Vordingborg Kommune (ATT. Saeed Ghasemi ) 
 

     

 

Adresse   
 

 

Valdemarsgade 43 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 4760 Vordingborg 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

20589426 20589426 sagh@vordingborg.dk 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
mailto:sagh@vordingborg.dk
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) 
 

 

Navn   
 

 

Broconsult A/S 
 

     

 

Adresse   
 

 

Sankt Peders Stræde 4A 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 4000 Roskilde 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

46322255 21688748 / 31398797 sora@broconsult.dk / tofj@broconsult.dk 
 

     

 
 

     

 

C. Offentliggørelse af oplysninger   
 

 

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets  

hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 

andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     

 

Dato Underskrift 
 

 

  
 

     

 
 

     

 

D. Anlæggets placering   
 

 

Adresse   
 

 

Hårbølle Havn, Hårbølle Bro 10 
 

     

 

Postnr. By Kommune 
 

 

4792 Askeby Vordingborg Kommune 
 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 

5p, Hårbølle By, Fanøfjord 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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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  

 

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. 
 
Overordnet set består Hårbølle havn af to stenmoler, fem bådebroer, én kaj og to molehoveder. De to bådebroer 
mod vest, kajen og det østlige molehoved er i en sådan forfatning at en gennemgribende renovering er nødvendig 
for at opretholde havnens funktion. Omfanget af det nærværende projekt er at renoverer og forbedre havnens 
hovedelementer, så de lever op til nutidige standarder og samtidigt designet med lang levetid. 
 
Hårbølle havn er en mindre lystbådhavn placeret på den sydøstlige del af møn. Havnen anvendes hovedsageligt af 
mindre sejlbåde og joller, men har dog plads til enkelte større både. De fleste af bådene har plads langs den vestlige 
stenmole samt ved bådebroen, der stikker ud fra denne. Den totale mængde bådpladser forbliver uændret.  
 
Arbejdets effekt er i forhold til miljø og natura 2000 område er vurderet i en habitatvurdering vedhæftet som bilag. 
 
Den vestlige stenmole består i dag af en bådebro hvor der imellem pælene er vandrette planker så konstruktionen 
fungerer som støttevæg for stenmolen. Pga. nedbrydningen i træværket er denne funktion dog ophørt for længst og 
sediment kan relativt let komme igennem stenkastningen og bliver aflejret inde i havnebassinet. En udskiftning af 
bådebroen med et lignende design er ikke en rentabel løsning da pælene er funderet ned igennem stenkastning og 
derfor ikke kan erstattes uden at stenkastningen alligevel fjernes.  
Ovenstående betragtninger reflekteres i den foreslåede løsning (tegning 390.05-22) hvor der etableres en stenmole 
(uden en støttevæg) og en bådebro, der har fundamenter ovenpå stenmolen, så disse vil kunne 
vedligeholdes/skiftes uden at skulle rette på stenkastningen. Den yderste pælerække i bådebroen rammes uden for 
stenkastningen og kan derfor skiftes ved behov. Selve stenmolen vil blive konstrueret sekvensvis hvor et stykke af 
den gamle stenmole fjernes og der herefter opbygges den nye stenmole. I det omfang, det er muligt, vil materialer 
fra den eksisterende mole blive genanvendt til opbygning af stenmolen. I bådebroen vil hovedelementerne (pæle, 
bjælker og tværbjælker) blive udført i træ med en høj styrkeklasse og med lang levetid. 
Stenmolen placeres således at bådebroen vil være i sammen placering som den nuværende. Da stenmolen er 
designet med henblik på 50 års vandstigning og som en hel mole uden støttevæg, medfører dette at konstruktionen 
bliver bredere. Bådebroen der løber ud midt i bassinet vil få nye pæle, men derudover vil den blive som før.  
 
Det østlige molehoved består i dag af nedrammede træpæle og en overliggende betonkonstruktion. 
Betonkonstruktionen er i dag i så dårlig tilstand at der er reel risiko for at dele af den vil styrte i vandet ved 
indsejlingen. Løsningen, der er vist på tegning 390.05-25, viser at det eksisterende molehoved i videst mulig omfang 
bibeholdes. Dvs. den overliggende betonkonstruktion fjernes og det rammes herefter pæle i en cirkel omkring 
midtpunktet af det gamle molehoved. Den nye stenmole vinkles så toppen af molen flugter med center af 
molehovedet. Molehovedet vil på denne måde indgå i stenmolens konstruktion og der vil ligeledes blive anvendt 
samme materialer som for stenmolen. Indsejlingen til havnen vil som konsekvens af dette blive mindre end en meter 
smallere.  
 
Kajen på den østlige side af havnen består i dag af træpæle med en overbygning af beton. Imellem pælene under 
vandet er der sat brædder for at tilbageholde materiale fra kajen. Dette er dog utæt og i en sådan stand at en 
lappeløsning ikke er tilstrækkelig. Derfor rammes en ny spuns omkring den del af den eksisterende kaj, som vender 
ind imod bassinet. Spunsen rammes ud for den eksisterende kajvæg og mellemrummet efterfyldes herefter. 
Samtidigt hæves kajen en halv meter for at sikre imod fremtidige vandstandsstigninger.  
 
Mindre arbejder i projekter inkluderer sikring af det østlige molehoved, så sten fra dette ikke ryger ned i 
indsejlingen. Derudover er der på havnen planlagt opført en sauna og en badebro. Saunaens placering kan ses på 
tegning 390.05-11 og badebroen ligeledes. Der tænkes at badebroen placeres sammen med stenmolen omfanget af 
denne begrænses til stenmolen omfang.  
 
 

 

http://www.kyst.dk/
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Nedenstående besvares i vvm-screening som eftersendes. 
 
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 
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. 

   

 

 

 

 
  

 
 

 
F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

http://www.kyst.dk/
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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. 
 
Ved ramning af spuns sættes krav til at der anvendes softstart. Al arbejde der kan forsage støj eller vibrationsgener 
udføres i tidsrummet: 
Mandag – fredag kl. 07-18 
Lørdag – Søndag kl. 07-14 
Derudover graves ankre ned i render for at mindske mængden af jordarbejder. 
 
Den vestlige stenmole udføres sekvensvis og under forudsætning af vind og vejr, så der ikke ligger blotlagt fyld der 
kan blive skyllet bort.  
 

 

   

 
 

 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: 

 

 

 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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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:  

 

Følgende jf. ovennævnte er vedhæftet: 
 

• Tegningsoversigt: 
 

• Habitatvurdering, Hårbølle Havn, 29.04.2021 
 

 

     

http://www.kyst.dk/
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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.  

http://www.kyst.dk/
http://www.miljoportalen.dk/
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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 

http://www.kyst.dk/
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Note:

Alle mål i mm, medmindre andet er angivet.

Alle koter i m som højdesystem DVR90, medmindre andet er angivet.

Alle synlige udvendige betonkanter affases 20x20mm.
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Udgivelse:
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Vordingborg Kommune

Afdeling for Trafik og Ejendomme, Mønsvej 130, 4760 Vordingborg

Hårbølle Havn

Renovering af cementkaj, samt ny vestmole

Snit A-A & detaljer (Nyt bolværk & belægning på kajanlæg)

390.05

390.05-21

390.05-21

ADFA PRS SORA26.03.2021

1:100,20,10 X (Y)

0 12

1:100

4 84 123

Snit A-A, 1:20

A

Planudsnit, 1:100

Hårdt træ,

400x200 mm

1
0

0

Detalje 1, 1:10

2
8

0
0

1.97 1.97

1,20

0.60

0.60

50

Delvist nedbrudt L-element

Eksisterende L-element

nedbrydes delvist

Eksisterende L-element

nedbrydes delvist

Ny kantbjælke støbes ovenpå delvist nedbrudte L-element

500

1
0
0
 ‰

500

1
0
0
 ‰

Hårdtræ,

400x200 mm

Spunsprofil,

AZ 13-700

3 Y20

4 Y20

2 Y16

2 Y16

2 Y16

2 Y16

2 Y16

400

650

1
4

5
5

1
8

Strittere Y12/150 l=500 mm,

i bores 200 mm

Spiral armering Y12,

d=200 mm, stigning=100 mm

PL 30, 220x220 mm

Ankerstang

M64/48 pr. 2800

0.51

Eksisterende L-element nedbrydes delvist

Detalje 3

A

Detalje 3, 1:10

Eksisterende slæbested nedbrydes.

Etablering af nyt slæbested.

se tegning 390.05-24

Eksisterende L-element nedbrydes delvist

Ny spunsvæg med hammer af Azobé

Ny kantbjælke støbes ovenpå delvist nedbrudte L-element

≈
1

4
5

0
0

≈30500

Bådebro

B
å

d
e

b
r
o

2
5

0

Eksisterende belægningshøjde

Y10/250

Yderligere udlægning af skråningsikring

1,97

Ankerstang

M64/48 pr. 2800

1,20

Pæle 250x250 mm

0,49

0,70

Fender

Montering fender på spuns, 1:5

75

25

1
5
0

Trykimpr. regle

75 x 150mm

Trykimpr. bræt

25 x 150 mm

Fastgøres med

75mm rustfrie søm

Gevindstang (3 pr. fender)

svejst på spunsvæg -

5mm kantsøm, fuldsvejst

M20 møtrik m. skive

-0,50

Fender

Yderste fag i bådebro fjernes

før ramning af spuns

Yderste fag i bådebro fjernes

før støbning af kantbjælke

~0,80

a

=

1

,

7

5

Fender

Sten i stenkastning fjernes i nødvendigt omfang

inden nedbrydning af L-element. Stenlkastning

genetableres efter støbning af kantbjælker.

Undersænkede huller udfyldes

155

1
5
0

1.67 1.67
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Vordingborg Kommune

Afdeling for Trafik og Ejendomme, Mønsvej 130, 4760 Vordingborg

Hårbølle Havn

Renovering af cementkaj, samt ny vestmole

Snit C-C og detaljer (Ny bådebro og stenmole)

390.05

390.05-22

390.05-22

ADFA PRS SORA17.03.2021

1:200,50,10 X (Y)

Var.

-2.42

0.92

a

=

1

.

7

5

a

=

1

.

5

Eksisterende bådebro

nedbrydes til OS Ral.

Snit C-C, 1:50

Note:

Alle mål i mm, medmindre andet er angivet.

Alle koter i m som højdesystem DVR90, medmindre andet er angivet.

Tegningshenvisning:

390.05-11 Oversigtstegning (Hårbølle Havn)

2.12

Eksisterende bølgeskærm og læmole.

Læmole nedbrydes til OS Ral.

Dæklag og filter aftages og genbruges.

500

Opbygning ny stenmole:

· 1000 mm dæklag, stenstr. 400-630 mm

· 500 mm filter, stenstr. 130-240 mm

· Var. Ral, stenstr. 32-90 mm

500

5
0

0

5
0

0

Træpæl 250x250, pr. 3 m.

150x38 mm dækplanker inkl. proffilering

Langsgående bjælker 200x100 mm

2 tværbjælker 250x150 mm,

1 på hver side af pæl.

2 gennemgående M24 bolte inkl. skiver

og møtrik, mellem tværbjælker og pæle

Min. 1000x500x500 mm

betonfundament til forankring af

tværbjælker

Gennemgående M16 bolt inkl. skiver og møtrik

OS pæl 1.32

Træpæl, pr. 3 m.

Fender 200x100 mm

50x100 mm kantliste

Karmskruer Ø7,5 x 132 mm

Ø5x70 mm skruer

1500

350

125 70

7
5

1
0

0

7
5

Detalje 1

Detalje 1, 1:10

Ny bådebro samt forankring af denne i stenmole

125

2 gennemgående M16 bolte inkl. skiver og møtrik.

0 24

1:200

8 168 246

Opbygning ny stenmole:

· 500 mm dæklag, stenstr. 400-630 mm

· 500 mm filter, stenstr. 130-240 mm

· Var. Ral, stenstr. 32-90 mm

≈

3

7

m

≈20m

≈

3

5

m

Eksisterende bølgeskærm og læmole.

Læmole nedbrydes til OS Ral.

Dæklag og filter aftages og genbruges.

Nyt vestligt molehoved,

se tegning 390.05-25

Ny stenmole

Ny bådebro

Betonfundamenter samt 2 tværgående bjælker pr. 3m.

C

C

Planudsnit, 1:200

Ny stenmole og bådebro

30 mm understopning

4500

OS pæl 1.32

0.92

0.39

2
5

0

M20 bolt med 50x50x5 firkantskive. Nederste møtrik fastsvejses.

1500 350

Gennemgående M20 bolte

inkl. skiver og møtrik.

PL 12, 100x100 mm, l=75 mm

1

0

0

0

5

0

0

3

0

0

0

3

0

0

0

Bjælker samles i hjørner med vinkelbeslag.

Zinkindækninger på pæle

Lokal understøtning af dækplanker ved pæle. L=550 så

understøtningen lægger af på begge tværgående bjælker.

Pæle føres ned til kote -6

Gennemgående M20 bolte

på hver side af pæl inkl.

skiver og møtrik.

50x100 mm kantliste

Ø5x70 mm skruer

2

5

0

0

6

1

0

0

4

4

2

0

6

2

1

0

3

5

0

0

Mulig modul blok,

600x600x1800 mm

5

0

0

5

0

0

F
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Vordingborg Kommune

Afdeling for Trafik og Ejendomme, Mønsvej 130, 4760 Vordingborg

Hårbølle Havn

Renovering af cementkaj, samt ny vestmole

Snit B-B & detaljer (Nyt bolværk & belægning på nordlig kajkant)

390.05

390.05-23

390.05-23

ADFA PRS SORA26.03.2021

1:100, 50, 20,10 X (Y)

0 12

1:100

4 84 123

Snit B-B, 1:20

Planudsnit, 1:100

B

Note:

Alle mål i mm, medmindre andet er angivet.

Alle koter i m som højdesystem DVR90, medmindre andet er angivet.

Tegningshenvisning:

390.05-11 Oversigtstegning (Hårbølle Havn)

1 1

2 M20/1400

Fladstål, t=10mm.

Svejses på spunsprofil og topprofil på alle indvendige

flader på spunsvæggen der vender mod jordsiden.

Topprofil

Spunsprofil,

AZ 13-700

UNP 300

Ankerstang

M64/48 pr. 2800

1
4
0

0

2 stk. M36 ASDO bolte

Ankerstang

M64/48 pr. 2800

Spunsprofil,

AZ 13-700

UNP 300

Principsnit 1, 1:10

Hårdt træ,

400x200 mm

1
0

0

Detalje 1, 1:10

2
8

0
0

50

Delvist nedbrudt L-element

Bygning

B

å

d

e

b

r
o

1,97

0.60

500

1
0
0
 ‰

Hårdt træ,

400x200 mm

Spunsprofil,

AZ 13-700

Eksisterende belægningshøjde

Ankerstang

M64/48 pr. 2800

≈

2

0

0

0

0

1

:

1

1

:

1

BJL Y12/200

Y16/250

B

Ø48/2800

Ankerblokke

2

2

0

0

7

5

0

0

PL 30, 220x220 mm

2

8

0

0

Spunsvæg føres rundt om hjørnet

Detalje 2 Hjørnesamling, 1:10

Stræk hjørnesamling

Se detalje 2
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Spuns type 2
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Opstalt: Spunstyper, 1:50

Spunstype 1

AZ13-700

-4,0

1,20

Vandspejl

0,00

-3,5

Havbund

1,77 1,77

1,20

-6,0

Spunstype 2

AZ13-700

Spunstype 3

AZ13-700

-0,3

-0,60

-6,0

Spunstype 1

AZ 13-700

Spunstype 2

AZ 13-700

1,20

27267500

PL15

M24 bolte

Udføres på

begge UNP

profiler

2

4

0

2

4

0

2

0

0

2

0

0

-0,56

Undersænkede huller udfyldes

Undersænkede huller udfyldes

Fender

1
5

0

Fender

Yderste fag nedtages før ramning af spuns

Hammer i hårdtræ - 400x100mm

Hammer i hårdtræ - 400 x 100mm

Fender

Fender

Spunstype 1

Afstivning af spunsvæg

Ankerblokke

350

1
5
0

0

0,60

-0,50

1.67

~0.80
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Vordingborg Kommune

Afdeling for Trafik og Ejendomme, Mønsvej 130, 4760 Vordingborg

Hårbølle Havn

Renovering af cementkaj, samt ny vestmole

Snit D-D & detaljer (Nyt bolværk ved slæbested på sydlig kajkant)

390.05

390.05-24

390.05-24

ADFA PRS SORA26.03.2021

1:100, 50, 20 X (Y)

0 12

1:100

4 84 123

SnitD-D, 1:20

Planudsnit, 1:100

D D

Note:

Alle mål i mm, medmindre andet er angivet.

Alle koter i m som højdesystem DVR90, medmindre andet er angivet.

Pæleramning

R

cd

 ≥ 320 kN

Tegningshenvisning:

390.05-11 Oversigtstegning (Hårbølle Havn)

5
0
0
0

Eksisterende slæbested

og støttemure nedbrydes

Bådebro

B
å

d
e

b
r
o

350

2
2
0
0

6
0
0

1
1
0
0

Ankerblokke

1.97

1.32

Eksisterende betonvægge og rampe

for slæbested nedbrydes.

500

1
0
0
 ‰

Ankerstang

M64/48 pr. 2800

Spunstype 3

AZ 13-700

2
5

0

Eksisterende belægningshøjde

0,15

Vandspejl

250x250mm

pæle af jernbeton

250x250mm

pæle af jernbeton

0,25

1,67

2

0

0

 
‰

40 ‰

-0,30

316

360 2200 300 2500 300 2500 300

Opstalt, 1:50

Vandspejl

Hårdtræ

400x200

Spunsprofil,

AZ 13-700

0,15

-0,30

1,97

0,00

1,97

5000

250
250

Plansnit, 1:50

Bjl. Y10/200

4 Y16

2 Y16

4 Y16

4 Y16

Bjl. Y10/200

50 mm renselag

50 mm renselag

Y16/200

Y16/200

Y16/200

Y16/200

Y16/200

Y16/200

Y16/200

Y16/200

0,00

50 mm renselag

Y16/200

Y16/200

Y16/200

Y16/200

Låsebjl. Y10/200

Armeringsplan, slæbested, 1:20

Armeringsplan, slæbested / støttemur, 1:20

Spunstype 3

AZ 13-700

250x250mm

pæle af jernbeton

1,97

Støttemur

Slæbested

Støttemur for

nyt slæbested

Støttemur for

nyt slæbested

2500 7500

200 ‰

40 ‰

2
5

0

2
5

0

2200 300

14000

Spunstype 2 Spunstype 3 Spunstype 2

250x250mm

pæle af jernbeton

250x250mm

pæle af jernbeton

Øvre stræk

2 x UNP 300

2x M36 ASDO bolte/1400

Nedre stræk

2 x UNP300, l = 9,8

Ø
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Gevindstang

M64/48 pr. 2800

2
2

0
0

5000

1
8

2
0

Topprofilet føres ned og vandret

under rampen og op igen

Glidefolie limes på hele fladen

0,26

0,82

-0,30

0,82

M24 bolte

PL 15

I alt 2 x 8 M24 bolte

i øvre og nedre UNP 300

240

2
4

0

440

4
4

0

Hjørnesamling, udvendig, spuns, 1:10

12500

3
0

0
0

2200

600

2200

1100

E

E

Snit E-E, 1:50

Gevindstang

M64/48 pr. 2800

350

250

1,97

1,20

0,35

1,40

-0,40

≈ 1,80

1,97

Støttevæg for slæbested

Bjl. Y12/150

Y16/200

5500

Nedtre stræk, l = 9,8m

-0,60

2 bolte M36 ASDO/1400

Nedre stræk

2 x UNP 300, l = 9,8m

iht. topprofiliht. topprofil

Øvre stræk

1,20

-0,60

Afstivningsplade, t=10

Afstivningsplade, t=10

Y16/200

Y16/200

Y16/200

Y16/200

Bjl. Y10/200

4 Y16

2 Y16

2 Y16

4 Y16

Ankerstang

M64/48 pr. 2800

Støttevægge for slæbested

Hjørnesamling, udvendig.

Se tegning.

Spunstype 2 Spunstype 3 Spunstype 2

Fender

Fender
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Vordingborg Kommune

Afdeling for Trafik og Ejendomme, Mønsvej 130, 4760 Vordingborg

Hårbølle Havn

Renovering af cementkaj, samt ny vestmole

Snit E-E & detaljer (Nyt vestligt molehoved)

390.05

390.05-25

390.05-25

ADFA TOFJ SORA17.03.2021

1:50,10 X (Y)

Snit E-E, 1:50

Nyt vestligt molehoved

Note:

Alle mål i mm, medmindre andet er angivet.

Alle koter i m som højdesystem DVR90, medmindre andet er angivet.

Tegningshenvisning:

390.05-11 Oversigtstegning (Hårbølle Havn)

1.37

Opbygning ny vestmole:

· 1000 mm dæklag, stenstr. 400-630 mm

· 500 mm filter, stenstr. 130-240 mm

· Var. Ral, stenstr. 32-90 mm

Eksisterende vestmole nedbrydes delvist

tømmes for eksisterende dæklag og filtersten.

Ny bådebro og pæle

≈2.50

≈3.00

Ø300 træpæl, c/c 700 mm

20x280 mm stålbånd,

zinklag på stålbånd: 215µm

Gennemgående M27 bolt inkl. skiver og møtrik.

Eksisterende vestmole nedbrydes delvist,

tømmes for eksisterende dæklag og filtersten.

Ø300 Træpæl, c/c 700 mm

Gennemgående M27 bolt inkl. skiver og møtrik.

≈700

≈6000

≈
5

0
0

0

0.50

Ø8800

Opbygning ny vestmole:

Dæklag, stenstr. 400-630 mm

20x280 mm stålbånd,

zinklag på stålbånd: 215µm

Denne bro genetableres som udgangspunkt ikke.

1 1

Planudsnit 1, 1:50

Nyt vestligt molehoved

Ny stenmole

20 10 0 20 40 60

1:500

2.12

Ny bådebro,

se tegning 390.05-22

Ny stenmole,

se tegning 390.05-22

Ø

8

8

0

0

1.37
Ø300 træpæl, c/c 700 mm

130 70 70 130

7
0

7
0

7
0

7
0

9 gennemgående M27 bolte inkl. skiver og

møtrik ved samlinger mellem stålbånd.

20x280 mm stålbånd,

zinklag på stålbånd: 215µm

2
8

0

0.50

Detalje 2, 1:10

Fastgørelse af stålbånd til pæle

2

2

Gennemgående M27 bolt inkl. skiver og møtrik .

Hvor Ral fra ny stenmole støder på nyt molehoved

erstattes RAL med filter inde i nyt molehoved

Filter fra stenmole føres igennem nyt molehoved og

afsluttes mod havbund eller eksisterende molehoved

såfremt den ikke er fuldt nedbrudt.



Note:

Alle mål i mm, medmindre andet er angivet.

Alle koter i m som højdesystem DVR90, medmindre andet er angivet.

Signaturforklaring:

(xx.xx) Nuværende belægningskoter

xx.xx Nye belægningskoter (Nuværende koter anvendes hvis andet ikke er angivet)

Linjedræn

Tegningshenvisning:

390.05-11 Oversigtstegning (Hårbølle Havn)
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Afdeling for Trafik og Ejendomme, Mønsvej 130, 4760 Vordingborg

Hårbølle Havn

Renovering af cementkaj, samt ny vestmole

Afvandings og koteplan

390.05

390.05-21

390.05-26

TOFJ SORA SORA26.03.2021

1:100 X (Y)

0 12

1:100

4 84 123

Snit A-A, 1:20
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(1.62)

1.67

1.67 1.67

1.67

1.72

1.72

1.72
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Opbrydningsgrænse for asfalt

1
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‰

Linjedræn Ø110

Ø

1

1

0

Ø

1

6

0

Ledning føres igennem stenkastning

og afsluttes med dykket udløb

2

0

 

‰

Ø

2

0

0

Rør placeres så der er minimum

20cm fra underside of rør til center af anker.

Rør placeres ligeledes så der er

minimum 35 cm til overflade af belægning

Ø600 sf brønd
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1 Indledning 
 

Vordingborg Kommune planlægger renovering af Hårbølle Havn ved Grønsund på det vestlige Møn. 
Projektet indebærer ikke egentlige ændringer af havneområdet, men består i forstærkning og forbed-
ringer af eksisterende kaj- og broanlæg. 
 
Grønsund og omgivende kystmiljø udgøres af Natura 2000-område nr. 168 ”Havet og Kysten mellem 
Præstø Fjord og Grønsund”. Dette område udgør samtidig Habitatområde nr. 147 og EU-Fuglebeskyt-
telsesområde nr. 84 og 89. 
 
I forbindelse med projektudviklingen har Bygherren Vordingborg Kommune efter drøftelser med 
Kystdirektoratet oplyst, at projektet indebærer udarbejdelse af en vurdering af projektets eventuelle 
påvirkninger af Natura 2000-områder. 

 
Formålet med nærværende rapport er derfor en vurdering af projektets mulige påvirkninger under anlæg 
og drift af de arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 168 
”Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund”. 
 
 

2 Afgrænsning  
 
Nærværende rapport er alene relateret til habitatvurderingerne. Rapporten indeholder ikke en egentlig 
miljøkonsekvensvurdering i forhold Miljøvurderingsloven, og rapporten indeholder således ikke 
overvejelser i relation til f.eks. trafikspørgsmål, støjforhold, forurenet jord, grundvandspåvirkninger, 
klima-tilpasningsspørgsmål, luftforureninger, mm. udover de forhold inden for de pågældende temaer, 
som måtte relatere sig til effekter på Natura 2000-området.  
 
Forhold i relation til Miljøvurderingsloven vil blive behandlet i en særskilt miljøscreening, som udarbejdes 
parallelt med nærværende habitatvurdering. Forhold i relation til Kystbeskyttelsesloven om forbedring af 
kaj- og broanlæg vil blive behandlet i særskilt ansøgning til Kystdirektoratet.     
 
I forhold til kumulative effekter vil der alene blive inddraget kendte projekter for lokalområdet, som 
umiddelbart vil kunne oplyses af Vordingborg Kommune. Der vil ikke under kumulative effekter blive 
inddraget forhold, der relaterer sig til f.eks. nye havneprojekter, nye broprojekter - dog bortset fra den 
nye Storstrømsbro, ligesom landbrugets forurening over tid, nye udledninger fra renseanlæg, osv. ikke vil 
blive inddraget.  
 
Fremskaffelse af oplysninger om sådanne kommende projekter og udviklinger ligger langt ud over, hvad 
der vurderes at være relevant i forhold til vurdering af et yderst begrænset havnerenoveringsprojekt i 
Hårbølle.        
 
Endvidere skal det bemærkes, at opgaven alene baseres på eksisterende og fremskaffelig viden. Der vil 
ikke i forbindelse med projektet blive gennemført feltundersøgelser i relation til arter og/eller beskyttede 
naturtyper. 

 
 

3 Baggrund og formål 
 
Renoveringen af Hårbølle Havn indebærer renovering af de eksisterende træ-bådebroer samt 
kajanlægget. De eksisterende tværbjælker på undersiden af plankedækket på bådebroerne skal 
renoveres/udskiftes sammen med etablering af nye pæle. Herudover skal den eksisterende betonkaj 
renoveres, hvor der påtænkes etableret en spunsløsning på den eksisterende konstruktion. Konkret skal 
der udføres følgende anlægsarbejder:  
 

• Ny indvendig bådebro samt ny stenmole på vestlig mole 
• Fjernelse af eksisterende badebro og etablering af ny badebro vest for vestlig mole 
• Ny kajkant og spunsvæg samt yderligere udlægning af skråningssikring 
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• Sikring af østligt molehoved 
• Nyt vestligt molehoved  
• Etablering af ramper/tilslutninger for adgang til eksisterende broer  

 
Af Bilag 1 fremgår en situationsplan over havneændringerne samt snittegninger med detaljer for de 
planlagte ændringer. 
 
Hårbølle Havn ligger i Askeby på den sydvestlige del af Møn i strædet Grønsund. Hårbølle Havn samt 
nærliggende Natura 2000-områder fremgår af Figur 1. Det ses heraf, at det eneste Natura 2000-område, 
der potentielt kan blive påvirket af aktiviteter forbundet med renovering og drift af havneområdet er 
Natura 2000-området N168 Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund.  
 
Følgende Natura 2000-områder ligger også i umiddelbar nærhed af projektområdet, men det vurderes, 
at der ikke er risiko for en potentiel påvirkning af arter eller naturtyper i disse områder: 
 

• Natura 2000-område N180 Stege Nor, habitatområde H179 
• Natura 2000-område N208 Bøchers Grund, habitatområde H208 

 
Projektet forventes ikke at påvirke område N180, fordi der ikke er vandveje nær Hårbølle Havn med 
forbindelse til N180. Hårbølle Havn har forbindelse til N208 via. Hjelm Bugt, men grundet afstanden fra 
havneområdet til N208, vurderes projektet ikke at påvirke N208. Desuden indeholder N208 ikke 
naturtyper eller arter, som er mere følsomme overfor påvirkninger end N168. 
 
I henhold til Bekendtgørelse nr. 1595 om udpegning og administration af internationale natur-
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter jfr. § 6, stk. 2 /1/ kan der ikke gives tilladelse til 
projektet, hvis det ansøgte vurderes at ville skade Natura 2000-områder.  
 

 

 

       Hårbølle Havn 
       Natura 2000 Fuglebeskyttelse 
       Natura 2000 Habitatområde 

N168 

N180 

N208 

Hjelm Bugt 

Figur 1: Natura 2000-områder i nærheden af Hårbølle Havn /2/. 
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4 Områdebeskrivelse 
 
Hårbølle Havn ligger i Askeby ud mod strædet Grønsund, som sammen med Ulvsund, Stege Bugt, 
Bøgestrøm, Præstø Fjord og dele af Faxe Bugt er udpeget som Natura 2000-område N168 jf. Figur 2. 
Området er omfattet af Natura 2000 Handleplan for 2016-2021 /3/. Der er desuden udarbejdet nyeste 
Natura 2000-basisanalyse for 2022-2027 /4/. Natura 2000-området ligger hovedsageligt i Vordingborg, 
Faxe og Næstved Kommune samt en beskeden del i Guldborgsund Kommune. 
 
Natura 2000-område N168 har et samlet areal på 33.008 ha, hvoraf 28.623 ha er havareal og 30 ha er 
vandflade i søer. Området er udpeget som habitatområde H147 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og 
Grønsund og fuglebeskyttelsesområderne F84 Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord og F89 Præstø Fjord, 
Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor /4/. 
 
Natura 2000-område N168 grænser op til Hårbølle Havn, men selve havnekajen og havnebassinet ligger 
ikke inden for Natura 2000-området.  
 
Natura 2000-område N168 er specielt udpeget for at beskytte en lang række marine og kystnære 
habitatnaturtyper. Området er også udpeget for at beskytte en lang række yngle- og trækfugle. Det er 
bl.a. trækkende vandfugle, der benytter området som spisekammer på deres vej nord- eller sydover.  
Spættet sæl yngler desuden med en bestand i området. De meget varierede marine strømforhold bidrager 
til et afvekslende kystlandskab /4/. 
 
Der findes en lang række fredninger i området, hvoraf de største er fredning af den sydlige del af Feddet, 
arealet omkring Jungshoved Nor, Nyord og en stor del af Ulvshale. Fredningerne har til formål at sikre 
landskaberne samt at sikre naturtyper og levesteder for arter i områderne. Derudover findes der i 
området tre vildtreservater, der alle er reservater til sikring af trækfuglene i området. Det drejer sig om 
Præstø Fjord, området omkring Nyord og Ulvshale op til Jungshoved Nor samt Fanefjord-Grønsund /4/. 
 
 

4.1 Havdybder 
 
Der er udført en opmåling af havdybder i havnebassinet, havneindsejlingen samt ud til 30 m ud for havne-
molen. En tegning over havdybderne fremgår af Bilag 2. Inde i havnebassinet varierer havdybden i 
intervallet 0,7 – 3,3 m, mens der i havneindsejlingen er en havdybde på op til 4,9 m. Umiddelbart uden 
for stensætningens fod, er havnedybden målt til ca. 1 m, mens der 30 m ud for havnemolen er havdybder 
på op til 1,7 m tæt ved kysten og op til 6,9 m ud mod Grønsund.  
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Figur 2: Natura 2000-område N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund /5/ 
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4.2 Forureningskortlagte arealer  
 
Et større areal langs Hårbølle Havn samt selve havnekajen er forureningskortlagt på vidensniveau 1 jf. 
Figur 3. En ejendom kortlægges på vidensniveau 1, når der er faktisk viden om, at der har været en 
branche eller aktivitet på ejendommen, som gør at den kan være forurenet.  
 
Kortlægningen skyldes, at de aktiviteter, der har været på Hårbølle Havn kan have medført en 
jordforurening /6/. DGE har i 2004 udarbejdet en miljøhistorik med en redegørelse for potentielle 
forureningskilder på havnearealet, som er oplistet i Tabel 1 /7/. Det vides ikke præcis, hvor de potentielle 
forureningskilder har ligget inden for kortlægningen. 
 

 
Tabel 1: Potentielle forureningskilder på Hårbølle Havn som ligger til grund for V1-kortlægningen. 

Arealanvendelse  Potentielle forureningskilder  Forureningsforbindelser 

Vinteropbevaring af 

både  

Malingsspild, slibestøv, oliespild Opløsningsmidler (terpentin, 

cellulosefortynder), tungmetaller, olie, 

beskyttelsesmidler 

i bundmaling f.eks. organotin 

Tankanlæg, overjordisk  Utætheder og spild omkring 

dieseltank, rørføring samt 

spild ved påfyldning og aftapning. 

Diesel 

Afleveringsplads for 
spildolie, 
batterier samt diverse 

kemikalier 

Utætheder samt spild Olie samt diverse kemikalier 

Opfyld Affald, brokker, forurenet jord Olie, benzin, diverse kemikalier 
bla. PAH´er, tungmetaller, 
phtalater, div. opløsningsmidler 

herunder chlorerede 

 
I forbindelse med gennemførelse af en geoteknisk undersøgelse på arealet i februar 2021 /8/ blev der 
udtaget jordprøver i det forureningskortlagte areal. Der blev udtaget 8 jordprøver til kemisk analyse for 
”standard-jordpakken” (tungmetaller, kulbrinter og PAH’er) fra 4 forskellige boringer. Jordprøverne blev 

Figur 3: Jordforureningskortlagte områder i Hårbølle Havn. Blå = 
Jordforurening på vidensniveau 1 (V1) /2/.  
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udtaget i intervallet 0,0 – 1,5 m u.t. og 7 ud af 8 jordprøver var rene svarende til klasse 1 jord, mens en 
enkelt jordprøve var klasse 2-jord svarende til lettere forurenet jord grundet et mindre forhøjet indhold 
af cadmium. Ved borearbejdet og ved behandling af jordprøver blev der ikke observeret tegn på 
forurening ud fra syns- og lugtindtryk. 
 
 

5 Metode 
 
I de følgende afsnit gennemgås metoden for væsentlighedsvurderingen i henhold til habitat-
bekendtgørelsens § 6, de eksisterende forhold i det berørte Natura 2000-område N168 og de mulige 
påvirkninger af arter og naturtyper i området inkl. mulige påvirkninger af bilag IV-arter og rødlistede arter. 
Til sidst gives en vurdering af de potentielle væsentlige påvirkninger opdelt efter påvirkningens karakter, 
samt en vurdering af kumulative påvirkninger.   

 

5.1 Mulige påvirkninger i anlægsfasen  
Renoveringen af Hårbølle Havn planlægges færdiggjort i november 2021, og selve anlægsfasen forventes 
at strække sig fra september til november 2021.  Under anlægsfasen skal der udføres en række ændringer 
ved eksisterende broer, moler og havnekaj (en nærmere beskrivelse af omfanget af havnerenoveringen 
fremgår af Kapitel 2). Mulige påvirkninger af Natura 2000-området i anlægsfasen knytter sig til: 
 

• Undervandsstøj og -vibrationer ved spunsning 
• Hydrologiske påvirkninger  
• Sedimentfaner i vandsøjlen  
• Forureningsafsmitning fra det jordforureningskortlagte område på havnekajen 

 
Støj og -vibrationer 
For at imødegå vibrationsskader på omkringliggende bygninger stilles der krav til entreprenøren om at 
vibrationshastigheder ikke må overstige 5 mm/s for boliger og 20 mm/s for erhvervsejendomme, målt på 
de omkringliggende bygninger. Støjende arbejder er desuden begrænset til tidsrummene 7:00-18:00 og 
7:00-14:00 for hhv. hverdag og weekend.  
 
Af hensyn til marine pattedyr stilles der krav om anvendelse af soft-start-teknik ved ramning af spuns. 
Spunsvæggen er kort og rammes i silt/sand /8/ i et lavvandet havnebassin indenfor en kort periode på 
grund af væggens begrænsede længde. Undervandsstøj og -vibrationer ved spunsningen vurderes derfor 
at være meget begrænsede i både styrke og varighed.  
 
Sedimentfaner 
Der uddybes i silt/sand og ikke i gytje /8/, hvorfor det er meget begrænset, hvad der måtte komme af 
sedimentfaner. Skulle de opstå vil det primært være inde i selve havnebassinet, som ikke er en del af 
Natura 2000-området. For de arbejder, der ligger i og udenfor havneindsejlingen, er der en potentiel risiko 
for sedimentfaner, men anvendelse af et sedimentgardin eller anden afværgeteknik vurderes kun at have 
relevans, hvis der er tale om kraftigt forurenet oprensningsmateriale på havbunden.  
 
Hydrologiske påvirkninger 
De anlægsarbejder, der udføres i det marine miljø, vil i nogen grad medføre en hydrologisk påvirkning i 
form af ændret vandbevægelse. Den hydrologiske påvirkning vil være stærkest inde i selve havnebassinet. 
Uden for havnebassinet vil renoveringen af ydersiden af molerne kunne medføre hydrologiske 
påvirkninger, men påvirkningen forventes at udjævnes af de kraftige strømninger i Grønsund samt aftage 
betydeligt med den stigende havdybde jf. Kapitel 3.1. 
 
Forureningsafsmitning fra det kortlagte område  
Det er planlagt, at man slår spuns før gravearbejdet i den forureningskortlagte havnekaj opstartes. Al vand 
internt på byggepladsen ifm. byggeperioden opsamles, håndteres og ledes igennem simple 
renseforanstaltninger såsom en sedimentcontainer forud for udledning. Der er således ikke fri adgang for 
hverken jord eller vand til havnebassinet under anlægsperioden, hvilket minimerer risikoen for 
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forureningsspredning fra det kortlagte areal. Endvidere skal det bemærkes, at det kun yderst begrænset 
forurening der er fundet ved den geotekniske undersøgelse fra februar 2021 /8/. 
 
 

5.2 Mulige påvirkninger i driftsfasen 
Renoveringen af Hårbølle Havn medfører ikke en væsentlig ændring af havnens nuværende udformning. 
Tilsvarende ændres dimensioner og placering af havneindløbet ikke betydeligt, så renoveringen vurderes 
ikke at medføre permanente ændrede strømningsforhold el.lign. ved havneindløbet eller omkring den 
resterende havn.  
 
Havnerenoveringen medfører ikke en udvidelse af antal bådpladser eller andre havneaktiviteter, og der 
forventes dermed ikke at være væsentlig øget sejlads eller aktiviteter til vands forbundet med projektet. 
 
De renoveringer, der udføres på eksisterende broer, moler og havnekaj, medfører primært ændringer i 
det marine miljø i havnebassinet, som ikke er en del af Natura 2000-område N168, og ændringerne 
vurderes ikke at påvirke vandmiljøet ud mod Grønsund. Der skal dog etableres følgende anlæg, som 
potentielt kan påvirke det omkringliggende marine miljø i Natura 2000-området i form af en mindre 
arealindvinding:  
 

• Ny stenmole på ydersiden af den vestlige mole 
• Yderligere skråningssikring på ydersiden af havneområdet mod øst  

 
Af tegningerne over havnerenoveringen vedlagt som Bilag 1 fremgår en ny badebro på ydersiden af 
havneområdet mod vest. Der forventes dog en løsning, hvor badebroen i stedet kommer til at ligge 
sammen med stenmolen, hvorved al arbejde med den nye bro i praksis vil være dækket ind under de 
foranstaltninger, der træffes ved etablering af stenmolen. 
 
 

6 Beskrivelse af eksisterende tilstand i Natura 2000-område N168 
 
Natura 2000-område N168 er udpeget som habitatområde H147 Havet og kysten mellem Præstø Fjord 
og Grønsund samt fuglebeskyttelsesområderne F84 Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord og F89 Præstø Fjord, 
Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor /4/. 
 
Hvert Natura 2000-område er udpeget for at beskytte bestemte arter og/eller naturtyper, der er sjældne, 
truede eller karakteristiske for EU-landene. Disse udgør områdets udpegningsgrundlag. 
 
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne udelades i væsentlighedsvurderingen, da det er 
vurderet, at projektet ikke medfører påvirkninger, der kan påvirke fugle i fuglebeskyttelsesområdet. 
Under driftsfasen kan enkelte fuglearter muligvis blive generet af støj og andre effekter af 
anlægsaktiviteterne, men da havneområdet ikke er yngle- eller særligt fourageringsområde for fugle, og 
fugle er meget mobile, vurderes projektet ikke have en væsentlig effekt på fuglene i fuglebeskyt-
telsesområderne. Se mulige påvirkninger fra projektet i kapital 4. 
 
De overordnede målsætninger for Natura 2000-område N168 er, jf. Natura 2000-plan 2016-2021 /3/, at: 
 

• de store lavvandede marine områder har en god vandkvalitet og et artsrigt dyre- og planteliv. 
Områderne opfylder derved livsbetingelserne for de internationalt vigtige forekomster af 
trækkende vandfugle bl.a. knopsvane, pibesvane, sangsvane, grågås, pibeand, spidsand og 
troldand, som Danmark har et særligt ansvar for at beskytte. 
 

• fri landskabsdannelse og dynamik præger langt hovedparten af områdets kyststrækninger. 
Områder med komplekse strandvoldssystemer har høj prioritet. Arealet med habitatnaturtyper 
i disse områder er øget, herunder vigtige forekomster af naturtyperne enebærklit, våd hede og 
tør hede. 
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• gunstig bevaringsstatus for strandengene, der udgør en betydende andel (ca. 5 %) af det 
samlede danske strandengsareal, er opnået og sikret. 

 
• gunstig bevaringsstatus for naturtypen vinteregeskov, der kun findes i tre Natura 2000-områder 

i Danmark, er opnået og sikret. 
 

• gunstig bevaringsstatus for de truede naturtyper surt overdrev, kalkoverdrev med vigtige 
orkidéforekomster, tidvis våd eng og rigkær er opnået og sikret. 

 
• gunstig bevaringsstatus for de truede fuglearter plettet rørvagtel, brushane, splitterne og 

dværgterne er opnået og sikret. 
 

• der er sikret tilstrækkelige, forstyrrelsesfri områder for Natura 2000-områdets store antal vand- 
og kysttilknyttede fuglearter samt spættet sæl. 

 
• områdets økologiske sammenhæng og robusthed (dets økologiske integritet) som helhed sikres 

ved:  
 
- hensigtsmæssig drift og hydrologi 
- lav næringsstofbelastning 
- gode etablerings- og spredningsmuligheder for arterne. 

 
Udpegningsgrundlaget for habitat H147 er opført i Tabel 2 sammen med tilstand, prognose, udbredelse 
og afstand til projektet for hver enkelt naturtype og art /4/, /5/, /9/. Naturtyper og arter, der er sårbare 
over for påvirkninger fra projektet, og som derfor behandles i væsentlighedsvurderingen, er markeret 
med fed i venstre kolonne og beskrevet i kolonnen ”vurdering”. Når der angives ”kan potentielt påvirkes” 
i den højre kolonne betyder det således ikke, at der er en påvirkning, men kun at arten/naturtypen vil 
indgå i væsentlighedsvurderingen. En * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitat-
direktivet.  
 
Arter og naturtyper er inddelt i følgende grupperinger: Marine naturtyper, lysåbne terrestriske 
naturtyper, sø-naturtyper, skovhabitatnaturtyper og arter.  
 
Arter/naturtypers tilstand er angivet ud fra tilstandsklasserne dårlig < ringe < moderat < god < høj, angivet 
for seneste kortlægning. God og høj opfylder kravet om gunstig bevaringsstatus jf. /4/.   

 
For naturtyper/arter, som ikke er vurderet lokalt, er der angivet om påvirkningen på nationalt plan har 
høj (H), middel (M) eller lav (L) betydning for artens/naturtypens tilstand jf. /9/.  
 
Det er i valgt at præsentere skovenes tilstand med parametrene huller eller råd, store træer, liggende 
dødt ved, stående dødt ved og hydrologi, som anses for centrale for at kunne vurdere udviklingen i 
skovnaturtyperne jf. metodikken i /4/.  

 
Relevante påvirkninger på arten/naturtypens tilstand er beskrevet i første kolonne under tilstand og 
trusler. Hvis en påvirkning fra projektet ikke er oplistet der, så påvirker projektet ikke naturtypen/arten.  
 
Da farvandet Grønsund forbinder Østersøen med Smålandsfarvandet, er der, i det marine miljø omkring 
Hårbølle Havn, stærke strømninger, der sikrer en god opblanding af vandsøjlen /10/. Projektets relativt 
begrænsede påvirkning på strømningsmæssige- og hydrologiske forhold vurderes derfor at være meget 
lokal. Grundet den store vandmængde vurderes evt. spredning af sediment og forurening fra det kortlagte 
areal tilsvarende at være forholdsvis lokal – primært pga. fortyndingsfaktoren. Naturtyper/arter 
beliggende uden for en radius af 5 km fra Hårbølle Havn, vurderes dermed ikke at blive påvirket af 
projektet i hverken udførelses- eller driftsfasen.  
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   Tabel 2: Udpegningsgrundlag for H147, beliggende i Natura 2000-område N168. 

Naturtype/Art  Arter/naturtypers tilstand samt 

trusler mod naturtilstanden 

Udbredelse, afgræsning samt 

afstand til projektområde 

Vurdering 

MARINE NATURTYPER 

Sandbanke (1110) Tilstand ukendt, da den konkrete 

naturtype ikke er tilstandsvurderet 

lokalt. Nationalt påvirkes naturtypen 

af eutrofiering (H), fiskeri (H), 

råstofafgravning (H), invasive arter 

(M) og sejlads (M).   

Naturtypen forekommer på ca. 

6492 ha i Natura 2000-området, 

hvor nærmeste lokalitet er ca. 1 

km syd for projektområdet 

Naturtypen kan potentielt 

påvirkes af øget sejlads til og 

fra havneområdet.  

Rev (1170) Tilstand ukendt, da den konkrete 

naturtype ikke er tilstandsvurderet 

lokalt. Nationalt påvirkes naturtypen 

af eutrofiering (M), fiskeri (H), 

råstofafgravning (M), invasive arter 

(M) og sejlads (H).   

Naturtypen forekommer på ca. 

1912 ha i Natura 2000-området, 

hvor nærmeste lokalitet er ca. 1 

km sydvest for projektområdet 

Naturtypen kan potentielt 

påvirkes af øget sejlads til og 

fra havneområdet. 

Vadeflade (1140) Tilstand ukendt, da den konkrete 

naturtype ikke er tilstandsvurderet 

lokalt. Nationalt påvirkes naturtypen 

af eutrofiering (M), forurening (M) 

og invasive arter (H). 

Naturtypen forekommer på ca. 

225 ha i Natura 2000-området, 

hvor nærmeste lokalitet er ca. 0,5 

km nord for projektområdet 

Naturtypen kan potentielt 

påvirkes af forurening ifm. 

renovering af havnen. 

Bugt (1160) Tilstand ukendt, da den konkrete 

naturtype ikke er tilstandsvurderet 

lokalt. Nationalt påvirkes naturtypen 

af eutrofiering (H), forurening (M), 

fiskeri (M), invasive arter (M), 

klimaforandringer (M) og sejlads 

(M).   

Naturtypen forekommer på ca. 

18876 ha i Natura 2000-området,  

hvor nærmeste lokalitet er ca.  km 

fra projektområdet 

Naturtypen kan potentielt 

påvirkes af øget sejlads til og 

fra havneområdet. 

LYSÅBNE TERRESTRISKE NATURTYPER 

Strandvold med 

flerårige planter 

(1220) 

God tilstand. Der vurderes ikke at 

være aktuelle trusler mod artens 

forekomst i området. Generelt er 

naturtypen påvirkelig overfor 

uhensigtsmæssig hydrologi. 

Naturtypen forekommer på ca. 5 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 0,5 km 

syd for projektområdet.  

Naturtypen kan potentielt 

påvirkes af ændrede 

hydrologiske forhold ifm. 

renovering af havnen. 

Enårig strandengs-

vegetation (1310) 

God - høj tilstand. Der vurderes ikke 

at være aktuelle trusler mod artens 

forekomst i området.  

Naturtypen forekommer på ca. 23 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 4 km 

nordvest for projektområdet på 

Bogø.  

Naturtypen er ikke sårbar 

over for påvirkninger fra 

projektet. 

Forklit (2110) Moderat – høj tilstand. Trues lokalt 

af tilgroning samt invasive arter.  

Naturtypen forekommer på ca. 8 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 1,5 km 

syd for projektområdet 

Naturtypen er ikke sårbar 

over for påvirkninger fra 

projektet. 
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Naturtype/Art  Arter/naturtypers tilstand samt 

trusler mod naturtilstanden 

Udbredelse, afgræsning samt 

afstand til projektområde 

Vurdering 

Grå/grøn klit* (2130) Ringe – høj tilstand. Hovedparten af 

arealet er uden trusler, men mindre 

arealer trues lokalt af tilgroning 

samt de invasive arter rynket rose 

og bjerg-fyr.  

Naturtypen forekommer på ca. 

137 ha i Natura 2000-området, 

hvor nærmeste lokalitet er ca. 0,5 

km nord for projektområdet 

Naturtypen er ikke sårbar 

over for påvirkninger fra 

projektet. 

Havtomklit (2160) Moderat tilstand. Trues lokalt af 

tilgroning.  

Naturtypen forekommer på ca. 7 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 20 km 

nordøst for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 

Klitlavning (2190) Moderat – høj tilstand. Trues lokalt 

af tilgroning. Generelt er naturtypen 

påvirkelig overfor uhensigtsmæssig 

hydrologi. 

Naturtypen forekommer på ca. 18 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 19 km 

nordøst for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet. 

Rigkær (7230) Ringe – god tilstand. Trues lokalt af 

tilgroning. Generelt er naturtypen 

påvirkelig overfor uhensigtsmæssig 

hydrologi. 

Naturtypen forekommer på ca. 37 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 7 km 

vest for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet. 

Tør hede (4030) Moderat - god tilstand. Trues lokalt 

af tilgroning.   

Naturtypen forekommer på ca. 25 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 18 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 

Kalkoverdrev* 

(6210) 

Moderat – god tilstand. Trues lokalt 

af tilgroning.  

Naturtypen forekommer på ca. 12 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 1 km syd 

for projektområdet 

Naturtypen er ikke sårbar 

over for påvirkninger fra 

projektet. 

Urtebræmme (6430) Tilstand ukendt, da naturtypen ikke 

er tilstandsvurderet lokalt. Nationalt 

trues urtebræmme primært af 

optrampning (M) og eutrofiering (H).  

Naturtypen forekommer på ca. 0,5 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 21 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 

Tørvelavning (7150) God tilstand. Lokalt vurderes der 

ikke at være aktuelle trusler mod 

artens forekomst i området. 

Generelt er våd klithede påvirkelig 

overfor uhensigtsmæssig hydrologi. 

Naturtypen forekommer på ca. 0,2 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 19 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet. 

Avneknippemose* 

(7210) 

Moderat – god tilstand. Trues lokalt 

af hård afgræsning. Generelt er 

naturtypen påvirkelig overfor 

uhensigtsmæssig hydrologi. 

Naturtypen forekommer på ca. 1 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 19 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet. 

Surt overdrev* 

(6230) 

Ringe – høj tilstand. Trues lokalt af 

tilgroning samt uhensigtsmæssig 

hydrologi på en enkelt lokalitet ved 

Præstø Fed.  

Naturtypen forekommer på ca. 61 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 0,5 km 

syd for projektområdet 

Naturtypen kan potentielt 

påvirkes af ændrede 

hydrologiske forhold ifm. 

renovering af havnen. 
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Naturtype/Art  Arter/naturtypers tilstand samt 

trusler mod naturtilstanden 

Udbredelse, afgræsning samt 

afstand til projektområde 

Vurdering 

Strandvold med 

enårige planter 

(1210) 

God tilstand. Lokalt vurderes der 

ikke at være aktuelle trusler mod 

artens forekomst i området.  

Naturtypen forekommer på ca. 6 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 23 km 

nord for projektområdet.  

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 

Kystklint/klippe 

(1230) 

Moderat tilstand. Trues lokalt af 

tilgroning, invasive arter og 

landbrugsdrift. Generelt er 

naturtypen påvirkelig overfor 

uhensigtsmæssig hydrologi. 

Naturtypen forekommer på ca. 1,7 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 3 km 

sydøst for projektområdet 

Naturtypen kan potentielt 

påvirkes af ændrede 

hydrologiske forhold ifm. 

renovering af havnen. 

Strandeng (1330) Ringe – høj tilstand. Hovedparten af 

arealet er uden trusler, men enkelte 

områder trues lokalt af tilgroning. 

Generelt er naturtypen påvirkelig 

overfor uhensigtsmæssig hydrologi. 

Naturtypen forekommer på ca. 

1300 ha i Natura 2000-området, 

hvor nærmeste lokalitet er ca. 0,5 

km nordøst for projektområdet. 

Naturtypen kan potentielt 

påvirkes af ændrede 

hydrologiske forhold ifm. 

renovering af havnen. 

Våd hede (4010) God tilstand. Trues lokalt af 

tilgroning samt den invasive art 

sitka-gran. Generelt er naturtypen 

påvirkelig overfor uhensigtsmæssig 

hydrologi.  

Naturtypen forekommer på ca. 7 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 29 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet. 

Enekrat (5130) Moderat – god tilstand. Trues lokalt 

af tilgroning. 

Naturtypen forekommer på ca. 14 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 18 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet. 

Tidvis våd eng 

(6410) 

Moderat – god tilstand. Trues lokalt 

af tilgroning. Generelt er naturtypen 

påvirkelig overfor uhensigtsmæssig 

hydrologi. 

Naturtypen forekommer på ca. 84 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 17 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet. 

Kildevæld* (7220) Moderat tilstand. Trues lokalt af 

tilgroning. Generelt er naturtypen 

påvirkelig overfor uhensigtsmæssig 

hydrologi.  

Naturtypen forekommer på ca. 70 

m2 i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 27 km 

nord for projektområdet. 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet. 

Hængesæk (7140) Moderat – god tilstand. Trues lokalt 

af tilgroning. Generelt er naturtypen 

påvirkelig overfor uhensigtsmæssig 

hydrologi. 

Naturtypen forekommer på ca. 16 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 27 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet. 

Hvid klit (2120) Moderat – god tilstand. Trues lokalt 

af tilgroning og invasive arter. 
Naturtypen forekommer på ca. 10 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 30 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 

Klithede* (2140) Moderat – god tilstand. Trues lokalt 

af tilgroning. Generelt er våd 

klithede påvirkelig overfor 

uhensigtsmæssig hydrologi. 

Naturtypen forekommer på ca. 26 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 19 km 

nord for projektområdet. 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 
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Naturtype/Art  Arter/naturtypers tilstand samt 

trusler mod naturtilstanden 

Udbredelse, afgræsning samt 

afstand til projektområde 

Vurdering 

Tørt 

kalksandsoverdrev* 

(6120) 

Ringe – moderat tilstand. Trues 

lokalt af tilgroning. 
Naturtypen forekommer på ca. 1,5 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 8 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet. 

Enebærklit* (2250) God tilstand. Trues lokalt af 

tilgroning.  
Naturtypen forekommer på ca. 6 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 18 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 

SØ-NATURTYPER 

Kransnålalge-sø 

(3140) 

God tilstand. Der vurderes ikke at 

være aktuelle trusler mod artens 

forekomst i området. 

Naturtypen forekommer 1 sted i 

Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 19 km 

nordøst for projektområdet. 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 

Brunvandet sø 

(3160) 

Tilstand ukendt, da naturtypen ikke 

er tilstandsvurderet lokalt. Nationalt 

er naturtypen påvirkelig overfor 

dræning (M), eutrofiering (H), 

kvælstofdeposition (M) og 

forurening (M).   

Naturtypens forekomst i Natura 

2000-området fremgår hverken af 

/4/ eller /5/. 

Naturtypen kan potentielt 

påvirkes af forurening samt 

ændrede hydrologiske forhold 

ifm. renovering af havnen. 

Søbred med 

småurter (3130) 

Moderat – høj tilstand. Trues lokalt 

af tilgroning og lav artsrigdom.  
Naturtypen forekommer 13 steder 

i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 18 km 

nordøst for projektområdet. 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 

Næringsrig sø 

(3150) 

Moderat – god tilstand. Trues lokalt 

af lav artsrigdom. 
Naturtypen forekommer 45 steder 

i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 0,5 km 

øst for projektområdet.  

Naturtypen er ikke sårbar 

over for påvirkninger fra 

projektet. 

Kystlagune og 

strandsø* (1150) 

Tilstand ukendt, da naturtypen ikke 

er tilstandsvurderet lokalt. Nationalt 

er naturtypen påvirkelig overfor 

uhensigtsmæssig hydrologi. 

Naturtypen forekommer 22 steder 

i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 0,5 km 

nord for projektområdet.  

Naturtypen kan potentielt 

påvirkes af ændrede 

hydrologiske forhold ifm. 

renovering af havnen. 

SKOVHABITATNATURTYPER 

Bøg på muld (9130) Stabilt eller stigende tilstand.  Naturtypen forekommer på ca. 88 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 20 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 

Vinteregeskov 

(9170) 

Tilstand ukendt, da udviklingen for 

naturtypen ikke er vurderet lokalt. 

Nationalt er naturtypen påvirkelig 

overfor konvertering af skov (M), 

udtynding (H), intensiv hugst (M), 

fjernelse af dødt ved (H), fældning 

af store træer (H), afvanding (M), 

Naturtypen forekommer på ca. 2,2 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 19 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 
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Naturtype/Art  Arter/naturtypers tilstand samt 

trusler mod naturtilstanden 

Udbredelse, afgræsning samt 

afstand til projektområde 

Vurdering 

kvælstofdeposition (M) og 

fragmentering (M). 

Elle- og askeskov* 

(91E0) 

Stabilt eller forbedret tilstand for 

parametrene huller eller råd, 

hydrologi, store træer og liggende 

dødt ved. Faldende tilstand for 

stående dødt ved.   

Naturtypen forekommer på ca. 39 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 10 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 

Bøg på mor (9110) Stabilt eller forbedret tilstand.  Naturtypen forekommer på ca. 3,4 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 19 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 

Ege-blandskov 

(9160) 

Stabilt eller forbedret tilstand for 

parametrene huller eller råd, store 

træer og liggende dødt ved. 

Faldende tilstand for stående dødt 

ved.   

Naturtypen forekommer på ca. 84 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 10 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 

Skovklit (2180) Tilstand ukendt, da udviklingen for 

naturtypen ikke er vurderet lokalt. 

Nationalt er naturtypen påvirkelig 

overfor konvertering af skov (M), 

udtynding (H), intensiv hugst (M), 

fjernelse af dødt ved (H), fældning 

af store træer (H), afvanding (M), 

kvælstofdeposition (H) og invasive 

arter (H). 

Naturtypen forekommer på ca. 1 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 19 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 

Stilkegekrat (9190) Stabilt eller forbedret tilstand for 

parametrene huller eller råd, store 

træer og liggende dødt ved. 

Faldende tilstand for stående dødt 

ved.   

Naturtypen forekommer på ca. 20 

ha i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 19 km 

nord for projektområdet 

Naturtypen ligger i en afstand 

fra projektområdet, hvor der 

ikke vil være påvirkninger fra 

projektet 

ARTER 

Skæv vindelsnegl 

(1014) 

Stabil tilstand. Nationalt påvirkes 

arten af afvanding (M), ekstensiv 

afgræsning (M), eutrofiering (M) og 

gødskning (M).  

Arten er registreret på 4 lokaliteter 

i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 10 km 

nordvest for projektområdet.  

Arten findes i en afstand fra 

projektområdet, hvor der ikke 

vil være påvirkninger fra 

projektet. 

Mygblomst (1903) Stabil tilstand. Arten af truet af 

tilgroning. Nationalt påvirkes arten 

af afvanding (H), kvælstofdeposition 

(M), eutrofiering (M) og 

græsningsophør (M).   

Arten er registreret i Even, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 27 km 

nordvest for projektområdet. 

Arten findes i en afstand fra 

projektområdet, hvor der ikke 

vil være påvirkninger fra 

projektet. 

Flodlampret (1099) Tilstand ukendt, da arten er ny på 

udpegningsgrundlaget og derfor 

ikke er registreret endnu. Nationalt 

påvirkes arten af fragmentering (H), 

Arten er ikke registreret i 

overvågningsprogrammet. 

Arten kan potentielt påvirkes 

af ændrede hydrologiske 

forhold ifm. renovering af 

havnen. 
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Naturtype/Art  Arter/naturtypers tilstand samt 

trusler mod naturtilstanden 

Udbredelse, afgræsning samt 

afstand til projektområde 

Vurdering 

opgravning/udretning (M) og ændret 

hydrologi (M). 

Stor 

vandsalamander 

(1166) 

Stabil tilstand. Der vurderes ikke at 

være trusler mod artens fortsatte 

forekomst i området. 

Arten er registreret på 7 lokaliteter 

i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 9 km 

nord for projektområdet. 

Arten findes i en afstand fra 

projektområdet, hvor der ikke 

vil være påvirkninger fra 

projektet. 

Marsvin (1351) Natura 2000-området udgør et 

transitionsområde mellem 

Bælthavspopulationen (gunstig 

bevaringsstatus) og 

Østersøpopulationen (stærkt 

ugunstig bevaringsstatus). Nationalt 

påvirkes arten af fiskeri, skibsfart, 

anlægsarbejder, undervandsstøj, 

fritidsaktiviteter og miljøfremmede 

stoffer. 

Arten bruger området som 

transitionsområde mellem 

sommer- og vinterhalvåret.  

Arten kan potentielt påvirkes 

af øget 

sejlads/fritidsaktiviteter, 

undervandsstøj, 

anlægsarbejder samt 

forurening ifm. renovering og 

fremtidig drift af havnen. 

Stor kærguldsmed 

(1042) 

Stabil tilstand. Der vurderes ikke at 

være trusler mod artens fortsatte 

forekomst i området. 

Arten er registreret i to vandhuller 

i Ulvshale, hvor nærmeste 

lokalitet er ca. 19 km nordvest for 

projektområdet. 

Arten findes i en afstand fra 

projektområdet, hvor der ikke 

vil være påvirkninger fra 

projektet. 

Sumpvindelsnegl 

(1016) 

Stabil tilstand og udbredt i Natura 

2000-området. Nationalt påvirkes 

arten af afvanding (M), eutrofiering 

(M) og gødskning (M). 

Arten er registreret på 7 lokaliteter 

i Natura 2000-området, hvor 

nærmeste lokalitet er ca. 1,5 km 

sydøst for projektområdet. 

Arten kan potentielt påvirkes 

af ændrede hydrologiske 

forhold ifm. renovering af 

havnen. 

Havlampret (1095) Tilstand ukendt, da arten er ny på 

udpegningsgrundlaget og derfor 

ikke er registreret endnu. Nationalt 

påvirkes arten af fragmentering (H), 

opgravning/udretning (M) og ændret 

hydrologi (M). 

Arten er ikke registreret i 

overvågningsprogrammet. 

Arten kan potentielt påvirkes 

af ændrede hydrologiske 

forhold ifm. renovering af 

havnen. 

Spættet sæl (1365) Bestanden er stigende. Nationalt 

påvirkes arten af fiskeri (M), 

forurening (M), menneskelig 

forstyrrelse (M), fritidsaktiviteter (M) 

og undervandsstøj (M). 

Arten er især registreret i Natura 

2000-områderne nær Ulvshale og 

Jungshoved. Grundet deres 

mobilitet kan det ikke udelukkes at 

sælen kan forekomme i farvandet 

omkring projektet. 

Arten kan potentielt påvirkes 

af øget 

sejlads/fritidsaktiviteter, 

undervandsstøj, 

anlægsarbejder samt 

forurening ifm. renovering og 

fremtidig drift af havnen. 

Bredøret flagermus 

(1308) 

Tilstand ukendt, da arten ikke er 

registreret i Natura 2000-området. 

Området vurderes at give gode 

forudsætninger for en bestand, og 

der vurderes ikke at være trusler 

mod artens fortsatte forekomst i 

området. 

Ej relevant Arten er ikke sårbar over for 

påvirkninger fra projektet. 
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Som det fremgår af Tabel 1, er det primært naturtyper og arter, som er følsomme over for ændrede 
hydrologiske forhold, der vurderes potentielt at kunne blive påvirket af projektet, og som dermed 
behandles i nærværende væsentlighedsvurdering. Hertil kommer havpattedyrene, som er følsomme 
overfor forurening, undervandsstøj og menneskelig forstyrrelse såsom sejlads, som derfor ligeledes 
potentielt kan påvirkes af projektet. 
 
 

6.1 Bilag IV-arter og rødlistede arter  
 
Habitatbekendtgørelsen rummer ud over udpegningen af habitatområder endvidere en mere generel 
beskyttelse af en række arter opført på Habitatdirektivets Bilag IV, som også gælder uden for Natura 2000-
områders grænser. De såkaldte bilag IV-arter er desuden de arter, som er omfattet af EU’s natur-
beskyttelsesbestemmelser. Bilag IV-arter er strengt beskyttede arter, som ikke forsætligt må forstyrres og 
deres levesteder, herunder yngle- og rasteområder, må ikke ødelægges. 
 
Den danske Rødliste /11/ omfatter i alt ca. 3.000 arter af planter, insekter, fisk, krybdyr og padder, 
pattedyr samt fugle, der vurderes som værende truede. Der er naturligvis et stort sammenfald mellem 
bilag IV-listen og rødartslisten. 
 
Via Danmarks Miljøportals Naturdata /2/ kan man udtrække udbredelseskort for de enkelte arter og 
oplysninger om artsregistreringer fra et givent område. Et kortudtræk for bilag IV-arter og rødlistede arter 
i nærområdet omkring Hårbølle Havn fremgår af Figur 4. Heraf ses det, at de beskyttede arter grønbroget 
tudse, springfrø, smalbladet klokke, hvinand, hættemåge, troldand og blishøne er registreret i området. 
Desuden er bredøret flagermus og marsvin også bilag IV-arter, men disse arter er allerede inddraget i 
væsentlighedsvurderingen som en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N168 jf. Tabel 
2.  
 
Vordingborg Kommune har oplyst, at der findes en bestand af markfirben lige nord for havnen. 
Markfirben er en bilag IV-art, som derfor ikke må forstyrres med skadelig virkning for arten eller 
bestanden. Desuden er der registreret markfirben syd for projektområdet ved Hårbølle Hestehave /2/. 
 
Som det fremgår af Figur 2 er ingen af arterne registreret inden for projektområdet, og havneområdet 
udgør ikke et attraktivt levested for de pågældende bilag IV-arter og rødlistede arter. Projektet indebærer 
ikke yderligere indgreb over for omkringliggende naturområder, som potentielt kan være levested for 
beskyttede arter.  
 
Ligesom for udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne i Natura 2000-område N168 udelades 
bilag IV-fuglearter og rødlistede fuglearter i væsentlighedsvurderingen, da det er vurderet, at projektet 
ikke medfører påvirkninger, der kan have skadelig virkning for fuglene. Under anlægsfasen kan enkelte 
fuglearter muligvis blive generet af støj og andre effekter af anlægsaktiviteterne, men da havneområdet 
ikke er yngle- eller særligt fourageringsområde for fugle, og fugle er meget mobile, vurderes projektet 
ikke have en effekt på de pågældende bilag IV-fuglearter og rødlistede fuglearter.  
 
Padderne grønbroget tudse og springfrø samt markfirben og marsvin og urten smalbladet klokke er de 
arter, som potentielt kan blive påvirket af projektet, og som dermed behandles i væsentligheds-
vurderingen. 
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7 Væsentlighedsvurdering 

 
Der er gennemført en vurdering af potentielle væsentlige påvirkninger fra projektet på Natura 2000-
området N168 Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Væsentlighedsvurderingen er 
gennemført for de naturtyper og arter, der er sårbare over for potentielle påvirkninger fra projektet jf. 
Tabel 2. Skovhabitatnaturtyperne ligger alle i en afstand fra projektområdet, hvor der ikke vil være 
påvirkninger fra projektet, og de indgår dermed ikke i væsentlighedsvurderingen. 
 
 

7.1 Marine naturtyper 
 
Marine naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N168, der er sårbare over for 
potentielle påvirkninger fra projektet er sandbanke (1110), rev (1170), vadeflade (1140) og bugt (1160). 
Naturtyperne kan potentielt påvirkes af øget sejlads til og fra havneområdet i driftsfasen samt forurening 
ifm. renovering af havnekajen i anlægsfasen. Tilstanden for de marine naturtyper i Natura 2000-område 
N168 er ukendt, da naturtyperne ikke er tilstandsvurderet lokalt. 

Figur 4: Forekomst af rødlistede arter og Bilag IV-arter nær projektområdet /2/. 
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Nærmeste tilstedeværelse af de fire marine naturtyper ift. Hårbølle Havn fremgår af Figur 5. Det ses heraf, 
at nærmeste vadeflader er beliggende indlands eller i en bugt nordøst for Hårbølle, mens nærmeste 
sandbanke og rev ligger på den modsatte side af Grønsund. Bugt er beliggende umiddelbart uden for 
havneområdet og er derfor potentielt sårbar over for den mindre arealindvinding, der kommer til at 
foregå i form af etablering af ny badebro ved den vestlige mole, samt udlægning af ny skråningssikring på 
ydersiden af havneområdet. Som det fremgår af Figur 5 er arealet med bugt dog så stort, at ændringerne 
på ydersiden af havnebassinet ikke vurderes at have nogen negativ påvirkning på bugtens samlede 
tilstand.   
 

De fire marine naturtyper er alle påvirkelige overfor øget sejlads. Havnerenoveringen medfører dog ikke 
en udvidelse af antal bådpladser eller andre havneaktiviteter, og der forventes dermed ikke at være 
væsentlig øget sejlads eller aktiviteter til vands forbundet med projektet, som kan have en negativ 
påvirkning på naturtyperne.  
 
Forud for jordarbejder på havnekajen samt resten af det kortlagte areal på havnen, bliver der etableret 
en spuns langs kajkanten, som udgør en barriere imellem jord- og vandfase. Desuden opsamles 
overfladevand fra byggepladsen og ledes igennem simple renseforanstaltninger. Risikoen for 
forureningsspredning fra det kortlagte areal til det marine miljø ifm. gravearbejder vurderes derfor at 
være minimal. Skulle enkelte jordpartiker fra det kortlagte område komme i kontakt med vandfasen, vil 
hovedparten af disse partikler bundfældes inde i selve havnebassinet, som ikke er en del af Natura 2000-
området. Skulle der i forbindelse med særlige vejrforhold være risiko for at en meget begrænset mængde 
jordpartikler bliver ledt uden for havneindsejlingen er fortyndingsfaktoren og strømningsforholdene i 
Grønsund så store, at partiklerne ikke vil have en negativ effekt på de marine naturtyper. Desuden viser 
analyse af udtagne jordprøver fra arealet at hovedparten af jordprøverne er klassificeret som rene.  

 

Figur 5: Nærmeste marine naturtyper (rev, bugt, vadeflade og lagune) fra Hårbølle Havn /5/.  
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Det vurderes dermed at projektet ikke i hverken udførsels- eller driftsfasen vil have nogen negativ 
påvirkning eller konsekvens for marine naturtyper i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.  
 

 
7.2 Lysåbne terrestriske naturtyper 

 
Lysåbne terrestriske naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N168, der er sårbare 
over for potentielle påvirkninger fra projektet er strandvold med flerårige planter (1220), kystklint/klippe 
(1230), surt overdrev (6230) og strandeng (1330). Naturtilstanden for de lysåbne naturtyper er langt 
overvejende god og den er tilmed forbedret lidt siden sidste kortlægning i 2010-2012. Det skyldes en 
bedre struktur og et højere artsindhold på en større del af arealerne /4/. Dog er de fire naturtyper generelt 
påvirkelige overfor uhensigtsmæssig hydrologi, og kan derfor potentielt påvirkes af ændrede hydrologiske 
forhold ifm. renoveringen af havnen i anlægsfasen.  
 
Som beskrevet i kapitel 5, er der i farvandet Grønsund omkring Hårbølle Havn, stærke strømninger. 
Projektets relativt begrænsede påvirkning på strømningsmæssige- og hydrologiske forhold vurderes 
derfor at være meget lokal. Af de fire lysåbne terrestriske naturtyper, der potentielt er sårbare overfor 
projektet, er det kun strandvold med flerårige planter og kystklint/klippe, som ligger nær projektområdet 
og er forbundet til Hårbølle Havn via marine vandveje.  
 
Nærmeste tilstedeværelse af kystklint/klippe er beliggende sydøst for projektet rundt om Hårbølle Pynt. 
Det vurderes, at evt. hydrologiske påvirkninger fra projektet ikke vil have en effekt sydøst for pynten, hvor 
strømningsforholdene forventes at være påvirket af det mere åbne marine miljø i Hjelm Bugt og Tolkedyb.  
Nærmeste tilstedeværelse af strandvold med flerårige planter er beliggende ca. 0,5 km sydøst for 
projektområdet. Det kan ikke udelukkes, at naturtypen vil blive mærket af de hydrologiske påvirkninger 
der evt. vil forekomme ifm. med de havnerenoveringer, der foregår udenfor selve havnebassinet. Det 
vurderes dog umiddelbart, at en eventuel påvirkning vil være begrænset og midlertidig. Eftersom 
naturtilstanden for det pågældende område med strandvold med flerårige planter er god, vurderes det 
desuden at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på naturtypens tilstand og bevaringsstatus.  
 
Det vurderes dermed, at der er en meget lille sandsynlighed for, at naturtilstanden af terrestriske 
naturtyper omkring projektområdet bliver påvirket i anlægsfasen. Påvirkningen vil være kortvarig og 
samlet vil påvirkningen være ubetydelig. Den mindre arealindvinding i form af etablering af ny badebro 
ved den vestlige mole samt udlægning af ny skråningssikring på ydersiden af den vestlige mole vurderes 
ikke at ændre hydrologien uden for havnebassinet i en sådan grad, at det vil have betydning for de lysåbne 
terrestriske naturtyper.  

 
Det vurderes dermed at projektet ikke i hverken udførsels- eller driftsfasen vil have nogen negativ 
påvirkning eller konsekvens for lysåbne terrestriske naturtyper i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området.  
 
 

7.3 Sø-naturtyper 
 
Sø-naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N168, der er sårbare over for potentielle 
påvirkninger fra projektet er brunvandet sø (3160) og kystlagune og strandsø (1150). Langt størstedelen 
af vandhullerne med tilstandsberegning i området er i god-høj naturtilstand, og der vurderes ikke 
umiddelbart at være trusler imod en fastholdelse af naturtilstanden i sø-naturtyperne /4/. Dog er 
brunvandet sø og kystlagune/strandsø ikke tilstandsvurderet lokalt, og kan potentielt påvirkes af 
forurening samt ændrede hydrologiske forhold ifm. ombygningen af havnen i anlægsfasen. 
 
Der findes flere af de to søtyper umiddelbart nord for projektområdet, men ingen af søerne har direkte 
vandveje til Hårbølle Havn. Som beskrevet i Kapitel 6.1 vurderes risikoen for forureningsspredning fra det 
kortlagte område til det marine miljø at være minimal, og da søerne ikke er forbundet med direkte 
vandveje til Hårbølle Havn vurderes der ikke at være nogen risiko for forureningsspredning til søerne.  

 
Som beskrevet i kapitel 5, er der i farvandet Grønsund omkring Hårbølle Havn, stærke strømninger. 
Projektets relativt begrænsede påvirkning på strømningsmæssige- og hydrologiske forhold vurderes 
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derfor at være meget lokal. Søerne ligger rent afstandsmæssigt forholdsvis nær projektområdet, men da 
søerne er til stede indlands og derfor ikke har direkte vandveje til projektområdet, vurderes eventuelle 
hydrologiske påvirkninger fra projektet ikke at kunne medføre en negativ effekt på sø-naturtyperne.    
 
Sø-naturtyperne vurderes ikke at være sårbare over for projektet i driftsfasen, da de mindre udvidelser af 
havneområdet ikke er beliggende nær søerne.  
 
Det vurderes dermed at projektet ikke i hverken udførsels- eller driftsfasen vil have nogen negativ 
påvirkning eller konsekvens for sø-naturtyper i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.  

 
 

7.4 Arter 
 
Arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N168, der er sårbare over for potentielle 
påvirkninger fra projektet er flodlampret (1099), marsvin (1351), sumpvindelsnegl (1016), havlampret 
(1095) og spættet sæl (1365). 
 
Flod- og havlampret 
De to lampret-arter kan potentielt påvirkes af ændrede hydrologiske forhold ifm. renovering af havnen. 
Tilstanden for lampretterne i Natura 2000-område N168 er ukendt, da arterne ikke er tilstandsvurderet 
lokalt.  
 
Lampretterne er forholdsvis sjældne i Danmark. De lever parasitisk på andre fisk, og er vandrefisk, der 
yngler i vandløb og vokser op i havet. De voksne lampretter er derfor forholdsvis mobile, og vurderes 
dermed ikke at være sårbare over for lokale ændringer i hydrologi omkring projektområdet.  Overvåg-
ningen af lampretter foretages i vandløb i habitatområdet, hvor de voksne lampretter gyder, og de 
nyudklækkede larver opholder sig. Der er ingen registrerede vandløb i nærheden af projektområdet, som 
potentielt kan påvirkes af ændrede hydrologiske forhold ifm. renovering af havnen /2/, /5/. Projektet 
vurderes dermed ikke at kunne medføre en negativ effekt på hverken larver eller voksne lampretter i 
Natura 2000-området.  
 
Sumpvindelsnegl 
Ligesom lampretterne kan sumpvindelsnegl potentielt påvirkes af ændrede hydrologiske forhold ifm. 
renovering af havnen. Tilstanden for sumpvindelsnegl i Natura 2000-område N168 er stabil, og arten er 
udbredt i området.  
 
Sneglearten er landlevende og registreret indlands for Hårbølle Hestehave sydvest for projektområdet. 
Sumpvindelsnegl lever på fugtige steder og er derfor sårbar over ændret hydrologi. Projektets relativt 
begrænsede påvirkning på strømningsmæssige- og hydrologiske forhold vurderes at være begrænset til 
det nære marine miljø, og vil derfor ikke have en påvirkning på fugtige levesteder på land. I anlægsfasen 
kommer projektet ikke til at udføre arbejder nær det registrerede levested for sumpvindelsnegl. Projektet 
vurderes dermed ikke at kunne medføre en negativ effekt på sumpvindelsnegl i Natura 2000-området.  
 
Havpattedyr 
Havpattedyrene spættet sæl og marsvin kan potentielt påvirkes af projektet i form af undervandsstøj- og 
vibrationer, forurening og sedimentspredning samt af øget sejlads/fritidsaktiviteter. Forekomsten af 
spættet sæl i Natura 2000-område N168 er stigende, mens Natura 2000-området udgør et transitions-
område for marsvin mellem Bælthavspopulationen med gunstig bevaringsstatus og Østersø-populationen 
med stærkt ugunstig bevaringsstatus.  
 
Dyr har forskellig følsomhed over for støj og vibrationer under vandet. Havpattedyrs følsomhed over for 
undervandsstøj afhænger af typen af støj (f.eks. niveau, frekvens, enkelte hændelser versus kontinuerlig 
støj), tærskelværdierne, årstid og arten. Støj kan medføre høretab, adfærdsændringer og dødsfald hos 
havpattedyr. Varige mén fra støj kræver dog, at individerne udsættes for støjgener meget tæt på 
støjkilden. Generelt set anses sæler for at være mindre følsomme over for forstyrrelser fra undervandsstøj 
end marsvin /13/. 
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Da det marine nærmiljø omkring Hårbølle Havn er et transitionsområde for havpattedyrene og ikke udgør 
yngle- eller rasteområde for marsvin og spættet sæl, vurderes det, at støj- og vibrationspåvirkning på 
dyrene kan hindres ved at implementere simple afværgeforanstaltninger, så som sælskræmmere og soft-
start-teknik. Begge teknikker giver dyrene en mulighed for at svømme væk, inden undervandsstøjen når 
sit maksimum, hvorved risikoen for høreskader hos dyrene mindskes.  
 
Omfanget af spunsning er desuden ret begrænset og vil pågå over en så kort periode, at det ikke engang 
er sikkert, at marsvin eller spættet sæl befinder sig i området på det pågældende tidspunkt. I tilfælde af 
registrerede marsvin eller sæler i perioden forud for spunsning, vil det overvejes at benytte visuelle 
observationer, foretaget af trænede havpattedyrsobservatører, til at sikre, at havpattedyr ikke er til stede 
inden for en fastlagt sikkerhedszone før støjende arbejde påbegyndes.  
 
Påvirkninger på havpattedyr, som følge af sedimentspredning i vandsøjlen, kan være reduktion i mulig 
fødesøgning. Undersøgelser har vist, at synet ikke er afgørende for sæler til at navigere og finde føde i 
vand /14/. Marsvin bruger derimod ekkolokation til orientering og i søgning efter bytte. Ifm. 
haverenoveringen uddybes der i silt/sand og ikke i gytje /8/, hvorfor det er meget begrænset, hvad der 
måtte komme af sedimentfaner eller suspenderet sediment i vandsøjlen. Skulle de opstå vil det primært 
være inde i selve havnebassinet. På grund af de to arters høje mobilitet og evne til at undgå 
sedimentfaner, samt havbundens sediment-sammensætning, vurderes det, at havpattedyrene ikke vil 
være udsatte overfor den sedimentspredning, der evt. vil opstå ved de relativt begrænsede 
anlægsarbejder, der skal udføres på ydersiden af havnebassinet. 
 
Marsvin og spættet sæl er desuden følsomme overfor den potentielle forureningsspredning, der kan 
komme fra det kortlagte havneområde. Som beskrevet i Kapitel 6.1 vil der forud for jordarbejder i 
havnekajen samt resten af det kortlagte areal på havnen, blive etableret en spuns langs kajkanten, som 
udgør en barriere imellem jord og vandfase. Risikoen for tab af jordpartikler eller forurenet overfladevand 
til det marine miljø ifm. gravearbejder vurderes derfor at være minimal. Skulle jordpartiker fra det 
kortlagte område komme i kontakt med vandfasen, vil hovedparten af disse partikler bundfældes inde i 
selve havnebassinet, eller i umiddelbar nærhed af havneområdet, hvor havpattedyrene ikke vil befinde 
sig i anlægsfasen, da de skræmmes væk af støjende aktiviteter.  
 
Renoveringen af Hårbølle Havn medfører ikke en udvidelse af bådpladser, og der forventes dermed ikke 
at være væsentlig øget sejlads eller havneaktiviteter til vands forbundet med projektet. Når renoveringen 
af havneområdet er gennemført, er det derfor vurderet, at der i driftsfasen ikke vil være nogen negative 
påvirkninger fra projektet på havpattedyrene.   
 
Bilag IV-arter og rødlistede arter 
Af de Bilag IV arter og rødlistede arter, der findes nær projektområdet jf. Kapitel 5.1, og som ikke indgår i 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N168, er padderne grønbroget tudse og springfrø, urten 
smalbladet klokke samt markfirben de arter, som potentielt kan blive påvirket af projektet. Arterne er 
landlevende, og vil derfor ikke blive påvirket i projektets driftsfase.  
 
Af de mulige påvirkninger i projekts anlægsfase er det primært øget landtransport og anlægsarbejder på 
land, der kan medføre en påvirkning af arterne. Dog er ingen af arterne registreret inden for 
projektområdet, og havneområdet udgør ikke et attraktivt levested for de pågældende bilag IV-arter og 
rødlistede arter.  
 
Landtransport og anlægsarbejder er begrænset til vej- samt havnearealer og vurderes dermed ikke at 
kunne medføre negativ påvirkning af smalbladet klokke. Planten er registreret flere steder omkring 
Hårbølle Hestehave og længere nordpå på Møn. Nærmeste registrering på Hårbølle Havn er ca. 150 m fra 
havneområdet. Med denne afstand vurderes det ikke, at eventuel deposition af støvpartikler, 
luftforurening el.lign. gener fra anlægsarbejdet, som pågår i en forholdsvis kort periode, vil kunne 
medføre væsentlige påvirkninger på artens tilstand og bevaringsstatus. Anlægsarbejderne udføres 
desuden ikke i artens vækstperiode, hvor arten er mest sårbar.  
 
Padderne og markfirben er mobile, så om nødvendigt kan der opstilles paddehegn rundt om byggepladsen 
for at sikre, at hverken padderne eller markfirben har adgang til byggepladsen. Af hensyn til bestanden af 
markfirben lige nord for havnen vil der ikke blive udlagt materialer eller ske andet oplag på arealet nord 
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for havnen. Ved eventuelle mindre gener i form af deposition af støvpartikler, luftforurening, støj el.lign. 
forventes det, at padder og markfirben skræmmes midlertidigt væk eller går i skjul.  

 
Det vurderes dermed at projektet ikke vil have nogen negativ påvirkning eller konsekvens for beskyttede 
arter eller for arter i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. 
 
 

8 Kumulative effekter  
 
Jævnfør Habitatdirektivet skal væsentlighedsvurderingen omfatte mulige kumulative effekter, 
eksempelvis i forhold til eksisterende belastninger, i forhold til belastninger fra allerede vedtagne planer, 
som endnu ikke er realiserede, og fra planer og projekter som foreligger i forslag eller er under 
udarbejdelse. 
 
Kumulative effekter ses typisk som en forstærket påvirkning af en given miljøkomponent (fx øget 
forstyrrelse af artsgrupper), men det kan også være mere komplekse effekter ved, at samspillet, af 
forskellige påvirkninger giver anledning til helt nye påvirkninger. 

 
Vejdirektoratet bygger en ny Storstrømsbro, der forbinder Masnedø og Falster, men afstanden fra 
byggepladsen til Hårbølle Havn er ca. 20 km i fugleflugt og endnu længere ad vandvejen. Med en sådan 
afstand i et vandrigt marint miljø med stærke strømforhold vurderes der ikke at kunne forekomme 
kumulative effekter i forbindelse med sedimentspredning, hydrologiske påvirkninger eller andre 
potentieller påvirkninger listet i Kapitel 4. 
 
Der er ikke andre kendte planer eller projekter, der kan have kumulative virkninger i forhold til 
renoveringen af Hårbølle Havn. 

 
 

9 Sammenfattende vurdering og konklusion i forhold til habitatregler  
 
Potentielle påvirkninger af Natura 2000-område N168 ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og 
Grønsund” fra renoveringen af Hårbølle Havn er undervandsstøj- og vibrationer, hydrologiske 
påvirkninger samt forurening i form af sedimentfaner eller forurening fra det forureningskortlagte 
område på havnekajen til det marine miljø. Derudover vil udlægningen af skråningssikring på ydersiden 
af havneområdet samt etableringen af en ny stenmole medføre en mindre arealindvinding.  
 
I farvandet Grønsund ud for Hårbølle Havn findes habitatnaturtyperne sandbanke, rev, vadeflade, bugt, 
strandvold med flerårige planter, kystklint/klippe, surt overdrev, strandeng, brunvandet sø samt 
kystlagune og strandsø, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N168, og som potentielt 
kan blive påvirket af projektet. Naturtyperne er påvirkelige overfor øget sejlads, forurening og/eller 
ændrede hydrologiske forhold, som er potentielle påvirkninger fra projektet. Hertil kommer arterne 
flodlampret, marsvin, sumpvindelsnegl, havlampret og spættet sæl, der tilsvarende er påvirkelige overfor 
ændrede hydrologiske forhold, forurening og øget sejlads samt sedimentspredning og/eller 
undervandsstøj- og vibrationer.  
 
Af de Bilag IV arter og rødlistede arter, der findes nær projektområdet, og som ikke indgår i 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N168, er padderne grønbroget tudse og springfrø, urten 
smalbladet klokke samt markfirben de arter, som potentielt kan blive påvirket af projektet. Arterne er 
landlevende og vil derfor ikke blive påvirket i projektets driftsfase, men øget landtransport og afledte 
effekter af anlægsarbejder på land udgør en potentiel påvirkning af arterne. 
 
I farvandet Grønsund omkring Hårbølle Havn er der stærke strømninger. Projektets relativt begrænsede 
påvirkning af strømningsmæssige- og hydrologiske forhold vurderes derfor at være meget lokal. Det kan 
ikke udelukkes, at enkelte naturtyper vil blive mærket af de hydrologiske påvirkninger, der vil forekomme 
ifm. med den del af havnerenoveringen, som udføres udenfor selve havnebassinet. Det vurderes dog, at 
en eventuel påvirkning vil være midlertidig og begrænset til det nære marine miljø, og derfor ikke vil have 
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en negativ effekt på naturtyper og arter på land eller på naturtyper og arter, som ikke har direkte vandveje 
til projektområdet.   
 
Den mindre arealindvinding i form af etablering af ny badebro og stenmole langs den eksisterende vestlige 
mole samt udlægning af ny skråningssikring på ydersiden af havneområdet vurderes ikke at ændre 
hydrologien uden for havnebassinet i en sådan grad, at det vil have betydning for hverken naturtyper eller 
arter. Havneområdet generelt udgør heller ikke et attraktivt levested for de pågældende arter, og kun 
naturtypen bugt er beliggende umiddelbart uden for havneområdet. Arealet med bugt imidlertid så stort, 
at ændringerne på ydersiden af havnebassinet ikke vurderes at have nogen negativ påvirkning på bugtens 
samlede tilstand.   
 
Et større areal langs Hårbølle Havn samt selve havnekajen er forureningskortlagt på vidensniveau 1. Forud 
for jordarbejder i det kortlagte areal bliver der etableret en spuns langs kajkanten, som udgør en barriere 
imellem jord- og vandfase.  Endvidere opsamles overfladevand fra byggepladsen og ledes igennem simple 
renseforanstaltninger. Risikoen for spredning af eventuel forurening fra det kortlagte areal til det marine 
miljø ifm. gravearbejder vurderes derfor at være minimal. Desuden sikrer de stærke strømninger i 
Grønsund og den relativt dybe vandstand omkring Hårbølle Havn en god opblanding af vandsøjlen og 
dermed en hurtig og effektiv spredning af evt. udledte spor af forurening.  
 
Havnerenoveringen medfører ikke en udvidelse af antal bådpladser eller andre havneaktiviteter, og der 
forventes dermed ikke at være væsentlig øget sejlads eller aktiviteter til vands forbundet med projektet, 
som kan have en negativ påvirkning på naturtyper eller arter.  
 
Der uddybes i silt/sand og ikke i gytje, hvorfor det er meget begrænset, hvad der måtte komme af 
sedimentfaner under anlægsarbejderne i havbunden. Skulle sedimentfaner opstå, vil det primært være 
inde i selve havnebassinet. De arter, som er sårbare overfor partikulær forurening, er ret mobile og vil 
være i stand til at svømme væk og søge føde andet steds i tilfælde af kortvarige perioder med suspenderet 
sediment i vandsøjlen. Tilsvarende vurderes det, at de landlevende arter, som befinder sig udenfor 
projektområdet vil være i stand til at gå i skjul eller søge væk i tilfælde af gener fra øget landtransport 
eller kortvarig luftforurening ifm. anlægsfasen.  
 
Det marine nærmiljø omkring Hårbølle Havn er et transitionsområde for havpattedyr og udgør ikke 
hverken yngle- eller rasteområde for marsvin og spættet sæl. Omfanget af spunsning med udledning af 
undervandsstøj og -vibrationer er ret begrænset og vil pågå over en så kort periode, at det ikke engang er 
sikkert, at marsvin eller spættet sæl befinder sig i området på det pågældende tidspunkt. Ved at 
implementere simple afværgeforanstaltninger, såsom sælskræmmere og soft-start-teknik, vurderes det, 
at støj- og vibrationspåvirkning på dyrene kan hindres. Begge teknikker giver dyrene en mulighed for at 
svømme væk, inden undervandsstøjen når sit maksimum, hvorved risikoen for høreskader mindskes.  
 
Det vurderes på denne baggrund, at renoveringen af Hårbølle Havn ikke vil medføre negativ påvirkning af 
naturtyper eller arter i Natura 2000-område N168. Gennemførelse af projektet forventes således ikke at 
kunne influere på muligheden for opnåelse af målsætninger eller gunstig bevaringsstatus for naturtyper 
og arter på udpegningsgrundlaget af Natura 2000-området eller negativt påvirke den økologiske 
funktionalitet for bilag IV-arter eller rødlistede arter i projektets nærområde, hverken alene eller i 
kumulation med andre planer eller projekter. 
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såfremt den ikke er fuldt nedbrudt.

700 700



Bygherre:

Sag:

Sags nr.: Mål:

Dato Konst/Tegn. Kontrol. Godk.

Tegn nr.

ROSKILDE AALBORG

Sankt Peders Stræde 4A Gasværksvej 24
4000 Roskilde 9000 Aalborg mail@broconsult.dk
Tlf.: +45 46 32 22 55 Tlf.: +45 97 21 02 77 www.broconsult.dk

BROCONSULT

Udgivelse:

Side:

Vordingborg Kommune
Afdeling for Trafik og Ejendomme, Mønsvej 130, 4760 Vordingborg

Hårbølle Havn

Renovering af cementkaj, samt ny vestmole

Snit C-C og detaljer (Ny bådebro og stenmole)

390.05

390.05-22

390.05-22

ADFA PRS SORAxx.xx.2020

1:200,50,10 X (Y)

Var.
-2.42

0.92

a=1.75

a=1.5

Eksisterende bådebro
nedbrydes til OS Ral.

Snit C-C, 1:50

Note:

Alle mål i mm, medmindre andet er angivet.
Alle koter i m som højdesystem DVR90, medmindre andet er angivet.

Tegningshenvisning:
390.05-11 Oversigtstegning (Hårbølle Havn)

2.12

1500
Eksisterende bølgeskærm og læmole.
Læmole nedbrydes til OS Ral.
Dæklag og filter aftages og genbruges.

500

Opbygning ny stenmole:
· 1000 mm dæklag, stenstr. 400-630 mm
· 500 mm filter, stenstr. 130-240 mm
· Var. Ral, stenstr. 32-90 mm

500

Mulig modul blok,
600x600x1800 mm

50
0

50
0

Træpæl, pr. 3 m.

150x38 mm dækplanker inkl. skridsikring

Langsgående bjælker 200x100 mm

2 tværbjælker 250x150 mm,
1 på hver side af pæl.

2 gennemgående M24 bolte inkl. skiver
og møtrik, mellem tværbjælker og pæle

1000x500x500 mm betonfundament
til forankring af tværbjælker

Gennemgående M16 bolt inkl. skiver og møtrik

OS pæl 1.32

Træpæl, pr. 3 m.
Skot 200x100 mm

50x38 mm kantliste

PL 12, 100x100 mm, l=75 mm

Karmskruer Ø7,5 x 132 mm

Ø5x70 mm skruer

1500
350

125 100

75
10

0
75

Detalje 1

Detalje 1, 1:10
Ny bådebro samt forankring af denne i stenmole

125

2 gennemgående M16 bolte inkl. skiver og møtrik.

0 24

1:200

8 168 246

Opbygning ny stenmole:
· 500 mm dæklag, stenstr. 400-630 mm
· 500 mm filter, stenstr. 130-240 mm
· Var. Ral, stenstr. 32-90 mm

≈37m

≈20m

≈35m

Eksisterende bølgeskærm og læmole.
Læmole nedbrydes til OS Ral.
Dæklag og filter aftages og genbruges.

Nyt vestligt molehoved,
se tegning 390.05-25

Ny stenmole

Ny bådebro

Betonfundamenter samt 2 tværgående bjælker pr. 3m.

C

C

Planudsnit, 1:200
Ny stenmole og bådebro

30 mm understopning

4500

OS pæl 1.32

0.92

0.39

25
0

M20, forankres i betonfundament.

1500 350

3000

1099

Gennemgående M20 bolte
inkl. skiver og møtrik.

PL 12, 100x100 mm, l=75 mm

1000
500

50
0

50
0

3000

3000

Bjælker samles i hjørner med vinkelbeslag.
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Miljømæssig screening efter Miljøvurderingsloven af  

Renoveringen af Hårbølle Havn  

Bilag 1  

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet 
af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til 
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan 
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af 
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens 
bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst  
Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

Vordingborg Kommune planlægger renovering af Hårbølle Havn i Askeby på det sydvestlige 
Møn. Projektet indebærer ikke egentlige ændringer af havneområdet, men består i 
forstærkning og forbedringer af eksisterende kaj- og broanlæg. 
 
Renoveringen af Hårbølle Havn indebærer renovering af de eksisterende træ-bådebroer samt 
kajanlægget. De eksisterende tværbjælker på undersiden af plankedækket på bådebroerne 
skal renoveres/udskiftes sammen med etablering af nye pæle. Herudover skal den eksisterende 
betonkaj renoveres, hvor der påtænkes etableret en spunsløsning på den eksisterende 
konstruktion. Konkret skal der udføres følgende anlægsarbejder:  
 
• Ny indvendig bådebro samt ny stenmole på vestlig mole 
• Fjernelse af eksisterende badebro og etablering af ny badebro vest for vestlig mole 
• Ny kajkant og spunsvæg samt yderligere udlægning af skråningssikring 
• Sikring af østligt molehoved 
• Nyt vestligt molehoved  
• Etablering af ramper/tilslutninger for adgang til eksisterende broer 
 
Havnerenoveringen medfører ikke en udvidelse af antal bådpladser eller andre havneaktiviteter.  

Navn, adresse, telefonnr. 
og e-mail på bygherre 

Vordingborg Kommune 
Valdemarsgade 43 
4760 Vordingborg 
v/ Saeed Ghasemi 
Mobil: 20589426 
Mail: sagh@vordingborg.dk  

Navn, adresse, telefonnr. 
og e-mail på kontaktperson 

EKJ Rådgivende Ingeniører AS 
Blegdamsvej 58, 2100 København Ø,  
att: Finn Oemig. Tel: 25 20 88 93. E-mail: foe@ekj.dk. 
Att.: Maria Gade Thomsen. Tel: 25 20 89 35. E-mail: mgt@ekj.dk  
 

Projektets adresse, matr. 
nr. og ejerlav. For havbrug 
angives anlæggets 
geografiske placering 
angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Hårbølle Havn ligger i Askeby på den sydvestlige del af Møn. 
5p Hårbølle By, Fanefjord  

Projektet berører følgende 
kommune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de 

 Vordingborg Kommune 
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kommuner, som projektet 
er placeret i, som den eller 
de kommuner, hvis miljø 
kan tænkes påvirket af 
projektet) 
Oversigtskort i målestok 
eks. 1:50.000 – Målestok 
angives. For havbrug 
angives anlæggets 
placering på et søkort. 

Kort over Hårbølle Havn indrammet med gult.  
Målestok: 1 : 25.000  

Kortbilag i målestok 
1:10.000 eller 1:5.000 med 
indtegning af anlægget og 
projektet (vedlægges dog 
ikke for strækningsanlæg). 

Kort over Hårbølle Havn markeret med gult.  
Målestok: 1 : 1.500 
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Projektet indebærer renovering af de eksisterende træ-bådebroer samt kajanlægget på 
Hårbølle Havn. Projektet medfører ikke væsentlige ændringer i den eksisterende udformning af 
havnen. En skitse af renoveringsarbejderne fremgår herunder. 
Målestok: 1 : 250 

   
Forholdet til VVM-reglerne Ja  Nej    
Er projektet opført på bilag 
1 til lov om miljøvurdering 
af planer og programmer 
og konkrete projekter 
(VVM). 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 
2 til lov om miljøvurdering 
af planer og programmer 
og af konkrete projekter 
(VVM). 

 X   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
 
Nye havneanlæg er omfattet af punkt 10e på bilag 2 til 
Miljøvurderingsbekendtgørelsen: 
 
10e”Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som 
ikke er omfattet af bilag 1)”  
 
Projektet omfatter ikke bygning af en ny havn, men projektet anses som omfattet af 
bilag 2 til bekendtgørelsen som projekttype 13a) 
 
Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som 
allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have 
væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er 
omfattet af bilag 1).  

Projektets 
karakteristika  

Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er 
ejer af de arealer, som 
projektet omfatter angives 
navn og adresse på de eller 
den pågældende ejer, 
matr.nr. og ejerlav 

 Bygherre er ejer. 

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering. Det 

Matrikel 5p Hårbølle By, Fanefjord har et registreret areal på 4972 m2, som inkluderer begge 
moler, havnekajen, tilkørselsveje, tilhørende grønne arealer og skurarealer. Hertil kommer 
træbadebroerne, som udgør ca. 400 m2 ekstra.    
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fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes 
ved projektet i m2 

 
Havnens eneste område med fast belægning er den asfalterede havnekaj på ca. 1.000 m2. 
Vejarealerne på havnen er grusveje.  
 
Arealanvendelsen ændres ikke med projektet. 
 
Det fremtidige samlede havneareal bliver ikke ændret ved renoveringsprojektet. Ligeledes vil 
det samlede befæstede areal være uændret. 
 

3. Projektets areal og 
volumenmæssige 
udformning 
Er der behov for 
grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet 
og i givet fald hvor meget i 
m 
Projektets samlede 
grundareal angivet i ha 
eller m2 
Projektets bebyggede areal 
i m2 
Projektets nye befæstede 
areal i m2 
Projektets samlede 
bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale 
bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af 
eventuelle 
nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 

Grundvand: Der vil ikke være behov for grundvandssænkning hverken i projektets anlægs- 
eller driftsfase.  
 
Grundareal er beskrevet under punkt 2. 
Der vil ikke være nye befæstede arealer som beskrevet under punkt 2.  
 
Der opføres ikke byggeri, og forhold ombygningsmasse, bygningsareal eller bygningshøjde er 
derfor ikke relevant.  
 
Nedrivningsarbejder omfatter delvis nedbrydning af eksisterende L-bjælke, nedbrydning af 
eksisterende slæbested, fjernelse af yderste fag i bådebroer, fjernelse og bortskaffelse af beton 
i molehoveder samt fjernelse af vestlig bådebro.    
 
Affaldsmængder fra nedrivningsarbejder er estimeret til følgende:  
- 36,8 m3 nedbrudt beton  
- 2 containere træmaterialer fra gamle badebroer, træværk mv.   
- Affald fra opbrydning af eksisterende belægning på 1.090 m2 
 
 
 
 
 
  

4. Projektets behov for 
råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i 
anlægsperioden på type og 
mængde: 
Vandmængde i 
anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i 
anlægsperioden 
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, søer, 
hav i anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet 
som mm/åå – mm/åå 

Råstofforbrug i anlægsperioden til opførelse af nye konstruktioner er meget konservativt 
estimeret til følgende mængder:  
 
- 220 m3 stabilgrus (SG II) 
- 220 m3 bundsikring 
- 135 m3 sandfyld (imellem ny spuns og havnekaj) 
- 80 m3 stenkastning (d=30-50 cm)    
- 80 m3 stenkastning (d=30-50 cm)    
- 5.200 m3 ral (32-630 mm) til stenmoler 
- 90 ton jern til spuns, ankerstænger, UNP, hammer på spuns mv. 
- 6,24 m3 træ på toppen af spuns 
- 21,9 m3 træ til ny bådebro  
- 162 m dræn- og kloakrør i plastik 
- 8.500 kg ribbestål til armering i ny kantbjælke samt i nyt slæbested 
- 76 m3 beton til ankerblokke, fundamenter, slæbested og kantbjælke 
- Råstoffer til ny vejbelægning efter gældende standarder på 1.090 m2 
 
Hertil kommer træpæle samt jernbetonpæle til fundering, i alt 130 stk. pæle på i alt 712 m af 
forskellig tykkelse.  
 
Vandmængde & spildevand: Der vil blive etableret en mindre byggeplads på arealet, hvortil 
der vil være et almindeligt forbrug til drift af byggeplads.  
 
Affaldsmængder: Affaldsmængder fra nedrivning er beskrevet under punkt 3. Herudover vil 
der kun være mindre mængder almindeligt bygningsaffald og dagrenovationsaffald.   
 
Regnvand: Håndteringen af regnvand i anlægsfasen vil omfatte tørholdelse af udgravninger. 
Vand herfra vil blive ledt til spildevandskloak efter forudgående rensning i en 
sedimentationscontainer. 
   
Anlægsperiode – tidsplan: September til november 2021  
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Projektets 
karakteristika  

Tekst  

5. Projektets kapacitet for 
så vidt angår flow ind og ud 
samt angivelse af placering 
og opbevaring på kortbilag 
af råstoffet/produktet i 
driftsfasen: 
Råstoffer – type og 
mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og 
mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og 
mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

Havnen rummer ca. 60 havnepladser, og i sommerperioden vil der være trafik ind og ud af 
projektområdet med marine fartøjer. Havnerenoveringen medfører ikke en udvidelse af antal 
bådpladser eller andre havneaktiviteter, og der forventes dermed ikke at være væsentlig øget 
sejlads eller aktiviteter til vands forbundet med projektet. 
 
Landtransport udgøres primært af personbiler med transport af bådejere til og fra havnen. 
Desuden vil der være en mindre transport af besøgende til havnen samt afhentning af affald et 
par gange om ugen. Da havnerenoveringen ikke medfører en udvidelse af antal bådpladser 
forventes landtransporten til og fra havnen ikke at blive øget. 
 
Der er ikke tale om en produktionsvirksomhed, og det giver derfor ikke mening at tale om 
råvarer, mellemprodukter og færdigvarer.   
 
Vandforbruget på havnen forventes ikke at blive ændret væsentligt efter gennemførelse af 
projektet.    

6. Affaldstype og årlige 
mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, sø, 
hav: 
Håndtering af regnvand: 

Farligt affald: Der vil på det nye havneområde være en miljøcontainer til indsamling af farligt 
affald såsom klude med olierester, maling mv. fra vedligeholdelse og drift af bådene.    
 
Havnerenoveringen medfører ikke ændrede udledninger af spildevand, regnvand, 
affaldsmængder mv. i driftsfasen  
 
Regnvand: På det nuværende havneareal ledes overfladevand direkte i havnen. Fremadrettet 
udledes overfladevand igennem en stor brønd med dykket udløb forud for udledning til havnen, 
så der kan etableres renseforanstaltninger om nødvendigt.   

Projektets 
karakteristika  

Ja  Nej  Tekst  

7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

   X   

8. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af 
standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10  

9. Vil projektet kunne 
overholde alle de angivne 
standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 

10. Er projektet eller dele 
af projektet omfattet af 
BREF-dokumenter? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne 
overholdes. 

12. Er projektet eller dele 
af projektet omfattet af 
BAT-konklusioner? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Projektets 
karakteristika  

Ja  Nej  Tekst  

13. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BAT-
konklusioner? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne 
overholdes. 

14. Er projektet omfattet af 
en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger 
eller bekendtgørelser om 
støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

   X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller 
bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 
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15. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte 
vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

16. Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

17. Er projektet omfattet 
Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om 
luftforurening? 

   X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller 
bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20.  

18. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for luftforurening?  

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 

20. Vil projektet give 
anledning til støvgener eller 
øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Der vurderes ikke at kunne opstå støvemissioner hverken under anlægsarbejder eller 
under drift da stort set hele arealet vil være befæstet. 

Projektets 
karakteristika  

Ja  Nej  Tekst  

21. Vil projektet give 
anledning til lugtgener eller 
øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

22. Vil anlægget som følge 
af projektet have behov for 
belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og 
omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Der vil blive installeret lyskilder på broerne i form af pullerter el.lign. mindre 
belysning til oplysning for fodgængere. Belysning er ikke en del af selve 
renoveringsprojektet, men kommer på et senere tidspunkt. 
 
I anlægsfasen vil der være normal belysning på byggepladsen inden for 
arbejdstiden.   

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer 
nr. 372 af 25. april 2016? 

   X   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes 
inden for lokalplanens 
generelle formål? 

 X   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 
 
Hårbølle Havn er omfattet af Lokalplan 85 Hårbølle Bro/Hårbølle Havn.  
Nærværende renoveringsprojekt går fint i samspil med de formål, det fremgår af § 1 
Lokalplanens formål.    

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra gældende 
bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

   X Hvis »ja« angiv hvilke: 
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Som det fremgår af nedenstående kort, ligger havneområdet op ad 
strandbeskyttelseslinjer (markeret med gul skravering). Beskyttelseslinjerne går dog 
ikke ind over havnens matrikel, og projektet vurderes derfor ikke at forudsætte 
dispensation for beskyttelseslinjer. Der ligger ikke andre bygge- eller 
beskyttelseslinjer i umiddelbar nærhed af projektet.  

26. Indebærer projektet 
behov for at begrænse 
anvendelsen af 
naboarealer? 

   X   

27. Vil projektet kunne 
udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

   X   

28. Er projektet tænkt 
placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

 X    Ja, men havnen er allerede eksisterende og er afhængig af en kystnær placering. 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

29. Forudsætter projektet 
rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal 
med træer, som danner 
eller indenfor et rimeligt 
tidsrum ville danne sluttet 
skov af højstammede 
træer, og arealet er større 
end ½ ha og mere end 20 
m bredt.) 

   X   

30. Vil projektet være i 
strid med eller til hinder for 
realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

   X   

31. Afstanden fra projektet 
i luftlinje til nærmeste 
beskyttede naturtype i 
henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 
3. 

    Der findes ikke inden for projektområdet beskyttede naturtyper jfr. § 3 i 
Naturbeskyttelsesloven, som f.eks. søer, moser og vandløb. Det nærmeste 
beskyttede naturområde er et areal med overdrev beliggende ca. 140 m sydvest for 
projektområdet. Endvidere findes der eng- og strandeng hhv. ca. 250 m og 300 m 
nordvest for projektområdet. Se nedenstående figur. 
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Signaturer: 
Grøn skravering: Beskyttet eng 
Blå skravering: Beskyttet strandeng 
Orange skravering: Beskyttet overdrev  

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i givet 
fald hvilke? 

   X Der er parallelt med nærværende screening udarbejdet en habitatvurdering af 
projektet. Der henvises til /1/.   
 
Det fremgår af /1/, at der ikke er registreret beskyttede arter inden for 
projektområdet, og havneområdet udgør ikke et attraktivt levested for arter. 
Projektet indebærer ikke indgreb over for omkringliggende naturområder, som 
potentielt kan være levested for beskyttede arter.  

33. Afstanden fra projektet 
i luftlinje til nærmeste 
fredede område. 

    Nærmeste fredede område er arealet omkring Fanefjord Kirke beliggende ca. 1,5 km 
nordøst for projektområdet. 

34. Afstanden fra projektet 
i luftlinje til nærmeste 
internationale 
naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-områder, 
habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder 
og Ramsarområder). 

    Hårbølle Havn ligger ud mod strædet Grønsund, som sammen med Ulvsund, Stege 
Bugt, Bøgestrøm, Præstø Fjord og dele af Faxe Bugt er udpeget som Natura 2000-
område N168.  
Natura 2000-område N168 er udpeget som habitatområde H147 Havet og kysten 
mellem Præstø Fjord og Grønsund og fuglebeskyttelsesområderne F84 Ulvsund, 
Grønsund og Farø Fjord og F89 Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor  

35. Vil projektet medføre 
påvirkninger af 
overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder 
eller 
grundvandsforekomster? 

   X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 

36. Er projektet placeret i 
et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

   X   

37. Er projektet placeret i 
et område med registreret 
jordforurening? 

 X   Et større areal langs Hårbølle Havn samt selve havnekajen er forureningskortlagt på 
vidensniveau 1.  
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I forbindelse med gennemførelse af en geoteknisk undersøgelse på arealet i februar 
2021 blev der udtaget jordprøver i det forureningskortlagte areal. Der blev udtaget 8 
jordprøver til kemisk analyse for ”standard-jordpakken” (tungmetaller, kulbrinter og 
PAH’er) fra 4 forskellige boringer. Jordprøverne blev udtaget i intervallet 0,0 – 1,5 m 
u.t. og 7 ud af 8 jordprøver var rene svarende til klasse 1 jord, mens en enkelt 
jordprøve var klasse 2-jord svarende til lettere forurenet jord grundet et mindre 
forhøjet indhold af cadmium. Ved borearbejdet og ved behandling af jordprøver blev 
der ikke observeret tegn på forurening ud fra syns- og lugtindtryk.  

38. Er projektet placeret i 
et område, der i 
kommuneplanen er 
udpeget som område med 
risiko for oversvømmelse. 

 X   Ifølge Vordingborg Kommuneplan 2018-2030 er Hårbølle inkl. Hårbølle havn udpeget 
som oversvømmelsestruet areal (markeret med lilla) pga. regn- og havvand i år 
2050 jf. nedenstående kort:   
  

39. Er projektet placeret i 
et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde 
for oversvømmelse? 

   X    

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

40. Er der andre lignende 
anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med 
det ansøgte må forventes 
at kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)? 

   X   

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande? 

   X   

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden 
ansøgningen blev indsendt 
og de påtænkte 
foranstaltninger med 
henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige 

    For at imødegå vibrationsskader på omkringliggende bygninger stilles der krav til 
entreprenøren om at vibrationshastigheder ikke må overstige 5 mm/s for boliger og 
20 mm/s for erhvervsejendomme, målt på de omkringliggende bygninger. Støjende 
arbejder er desuden begrænset til tidsrummene 7:00-18:00 og 7:00-14:00 for hhv. 
hverdag og weekend. Af hensyn til marine pattedyr stilles der krav om anvendelse af 
soft-start-teknik ved ramning af spuns. 
 
Det er planlagt, at man slår spuns før gravearbejdet i den forureningskortlagte 
havnekaj opstartes. Al vand internt på byggepladsen ifm. byggeperioden opsamles, 
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skadelige virkninger for 
miljøet? 

håndteres og ledes igennem simple renseforanstaltninger såsom en 
sedimentcontainer forud for udledning. Der er således ikke fri adgang for hverken 
jord eller vand til havnebassinet under anlægsperioden, hvilket minimerer risikoen 
for forureningsspredning fra det kortlagte areal. 
 
Det er vores opfattelse, at projektet med den planlagte tilrettelæggelse og udførelse 
af anlægsarbejdet, og med de her nævnte forebyggende foranstaltninger ikke på 
nogen måde negativt vil påvirke natur og miljø i området omkring Hårbølle Havn.  
 
Vi finder således ikke at projektet har væsentlige effekter og skadelige 
virkninger på miljøet, og at projektet derfor ikke er omfattet af 
Bekendtgørelsens krav jfr. §21 om miljøvurderingspligt.        

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

Dato:________________________ Bygherre/anmelder:___________________________________ 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de 
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig 
med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets 
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret 
på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne 
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en 
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres 
dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af 
urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. 

 

/1/ EKJ, 29.04.2021: Habitatvurdering – Renovering af Hårbølle Havn  

mgt
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mgt
Tekstboks
Maria Gade Thomsen
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