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
Thybyrøn Havn
Adresse
Tankskibsvej 4
Lokalt stednavn

Postnr.

By

Thyborøn

7680

Thyborøn

Telefon nr.
96900310

Mobil nr.

E-mail
port@thyboronport.dk
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)
Navn
Kasper Troelsen Skals
Adresse
Prinsensgade 11
Lokalt stednavn

Postnr.

By

Aalborg

9000

Aalborg

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

51617431

51617431

kaps@ramboll.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

25-02-2021

D. Anlæggets placering
Adresse
Rønland Vindmøllepark
Postnr.

By

Kommune

7680

Thyborøn

Lemvig

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse
54f og 1a
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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
Der skal etableres en ny kølevandsrene til FMC fabrikken på Rønland, da den eksisterende rende nedlægges i
forbindelse med Thyborøn Havns udvidelse mod syd, som igangsættes 1. juni 2021.
Den nye rende strækker sig fra området ved den fjerde vindmølle og ind over et lavvandsområde mod Rønland og
herfra parallelt med Rønland ned til nuværende indtag for kølevand. Renden forventes opgravet tørt og opgravet
materiale indbygges som køredæminger parallet med renden til fremtidig tør oprensning af kølevandskanal. Ved
eksisterende dæmninger samt fra mølledæmning og ud til større vanddybde føres kølevand igennem Ø1400 PE rør.
Rør og kølevandsrende har bund i kote -3,0.
Ud over kølevandsrende etableres også en rørledning under dæming til sikring af vandudskiftning af lagunen ud over
den naturlige vandudskifning ved højvande, når dæmningerne oversvømmes, da eksisterende åbning under bro på
mølledæmning nedlægges.
Skråninger på dæmninger samt rørføring uden for dæmninger sikres med sten.
Der er lavet en konsekvensvurdering af flytning af kølevandskanal som er vedlagt ansøgningen.
Projektet skal starte 1. april for at sikre at anlægget er operationelt inden den gamle rende nedlægges primo juni.

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig
Tlf. 99 63 63 63 • CVR 36876115 • EAN (drift)5798000893313 • EAN (anlæg)5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk

3
Gr. 02-04 Nr. 142a

F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder
Kan evt. uddybes i bilag
Alle arbejder udføres tørt med gravemaskiner til gravearbejder og dumpere til transport. PE rør svejses på land
udlægges i fuld længde kran eller gravemaskiner..

G. Uddybning
Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?
Ja
Nej
Hvis ja skal mængden for uddybningen angives

30.000

m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:
Udlægges som dæmninger parallelt med ny kølevandsrende.
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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

30.000

m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:
Rent marint postglacialt sand.

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:
-

Thyborøn Havn, VVM for udvidelse – Ikke teknisk resume
Principiel tilladelse til udvidelse af Thyborøn Havn
Notat – Kølevandsrende – Vurdering af skadelige virkninger

J. Erklæring og underskrift
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske
forhold.
Dato

Fulde navn (benyt blokbogstaver)

25-02-2021

KASPER TROELSEN SKALS

Underskrift
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Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig
Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

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

Punkt A. Oplysninger om ejere
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig)
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets
hjemmeside.
Punkt D. Anlæggets placering
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.
Punkt E. Beskrivelse af anlægget
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets
- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til
- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er
fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk,
kulturelt eller arkæologisk synspunkt
Anlæggets potentielle påvirkninger herunder
- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet
Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.
Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets
påvirkning på miljøet.
Punkt G. Uddybning
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.
Punkt H. Opfyldning
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes.
Punkt I. Nødvendige bilag
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan
behandles:
- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk.
Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives
f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget
strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks.
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget
opføres på hans ejendom.
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63
eller på email: kdi@kyst.dk.
Kystdirektoratet
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Grøn

Kære Kystdirektotatoret
På vegne af Thyborøn Havn fremsendes hermed ansøgning om tilladelse til udførsel af projektet
”Ny kølevandsrende til FMC”.
Ud over ansøgningen er vedhæftet følgende bilag:
-

Søkort med indtegnet anlæg
Matrikelkort med indtegnet anlæg
Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
Målsatte snittegninger
Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet

Hertil er vedhæftet supplerende bilag:
-

Thyborøn Havn, VVM for udvidelse – Ikke teknisk resume
Principiel tilladelse til udvidelse af Thyborøn Havn
Notat – Kølevandsrende – Vurdering af skadelige virkninger

Kontakt endelig undertegnet hvis der er spørgsmål, bemærkninger eller mangler til det
fremsendte.
Vi ser frem til at høre fra jer.
Kind regards
Kasper Troelsen Skals
Port Engineer
Senior Consultant
1102127 - Ports, Roads and Civil Works
D +45 51617431
M +45 51617431
kaps@ramboll.dk
_________________________________
Rambøll
Prinsensgade 11
DK-9000 Aalborg
https://dk.ramboll.com
Rambøll Danmark A/S, CVR NR. 35128417
Hjemsted: Hannemanns Allé 53, 2300 København S
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IKKE-TEKNSIK RESUME

1.

IKKE-TEKNISK RESUMÉ
Thyborøn Havn ønsker at udvide havnen, og Lemvig Kommune støtter planerne.
Thyborøn Havn blev oprindelig etableret som en fiskerihavn i 1915 til 1918, og har
siden suppleret aktiviteterne med fragt. Arealerne på den nuværende havn blev
efterhånden for små, og der var udfordringer med støj og støv i de nærliggende
boligområder.
Der blev derfor planlagt udvidelser af havnen mod syd i 2004 og 2008, der er blevet
gennemført og man har flyttet råstofaktiviteterne til den nye Sydhavn. Allerede kort tid
efter etableringen af den sidste udvidelse af Sydhavnen var alle arealerne disponeret,
men på grund af finanskrisen, har det trukket ud med anvendelsen af arealerne.
Der er udsigt til, at finanskrisen vender, og da det tager langt tid, fra en beslutning
tages til en ny havneudvidelse kan tages i brug, har Thyborøn Havn besluttet at starte
planlægningen for de kommende udvidelser af havnen nu.
Lemvig Kommune og Trafikstyrelsen er myndigheder for udvidelserne. Myndighederne
ønsker at behandle havnens udvidelsesønsker i en sammenhæng, og der laves derfor
én samlet planlægning for havnens udvidelsesplaner for de kommende år.
Det er store projekter og i forhold til havnens størrelse har de et betydeligt økonomisk
omfang.
Udvidelsesplanerne vil derfor ikke blive realiseret på en gang, og det forventes, at
udvidelsen vil komme til at foregå i etaper, som strækker sig over adskillige år.

1.1

Projektet
De fleste større danske havne ligger tæt på byer, hvor det er vanskeligt og dyrt at
foretage udvidelser. Det er derfor vanskeligt at skaffe havnearealer til behandling af
råstoffer fra havet, udskibning af større mængder af løsgods samt som base for
opstilling af havvindmøller og offshore anlæg, da disse aktiviteter alle kræver
betydelige arealer.
Thyborøn Havn ligger også tæt på byen, men har nogle unikke muligheder for
udvidelse på grund af de lavvandede arealer øst for Værftshavnen og syd for
Sydhavnen.
Udvidelsen vil kræve flytning af færgen, hvilket vil give fordele i forbindelse med
vedligeholdelsen af sejlrende, da der i dag oprenses op til 40.000 m3 årligt for at
opretholde sejladsen.
Samtidig ligger Thyborøn havn optimalt for landing og bearbejdning af kvalitetsråstoffer
fra Jyske rev og tæt på nogle af de kommende områder for kystnære havvindmøller.
Thyborøn er stadigvæk en stor og vigtig fiskerihavn, hvor det er vigtigt, at der er
mulighed for en stadig udvikling for at servicere erhvervene for fiskeriet. Der er ønsker
om en tørdok, og der skal være plads til, at nye servicevirksomheder både for fiskeriet
samt for offshore industrien kan etableres sig på havnen.
Thyborøn havn har derfor udarbejdet en masterplan for havnen frem til 2030.
Masterplanen kan som nævnt ovenfor ikke realiseres på en gang, og den er derfor
opdelt i tre overordnede områder, jf. Figur 1.
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Figur 1 Masterplanens tre overordnede projekter i de kommende år







Projekt 1 ligger i forbindelse med Værftshavnen, færgen og Sydhalen. Projektet
består af en flytning af færgen til en ny placering vest for Sydhalen, en
reservation til tørdokken (hvor der skal findes finansiering), et nyt bassin syd for
Værftshavnen inkl. ny kaj og nye landarealer øst for Værftshavnen.
Projekt 2 er den gamle arbejdshavn og Sydhalen, hvor de nye planer ændrer,
hvad man ønsker at bruge området til i forhold til planerne fra 2004/2006,
således at færgen kommer tættere på udmundingen og dermed Agger. Planerne
omfatter ligeledes anlæggelse af en ny kaj samt mindre landudvidelser.
Projekt 3 ligger syd for Sydhavnen og vil bidrage med nye kajanlæg samt
arealer til håndtering af anlægsprojekter og servicefunktioner i forbindelse med
offshore aktiviteter, f.eks. kystnære havvindmøller og vindmølleparker.
Derudover skabes arealer til håndtering af råstoffer.

Der er også ønsker om en større garanteret sejldybde i Thyborøn kanal, men det er så
kostbart, at Thyborøn havn ikke kan løse opgaven alene, og det forudsætter derfor, at
staten står for opgaven. Det emne indgår derfor ikke i VVM redegørelsen.
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1.2

Planlægning
Store projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt, skal miljøvurderes, inden det
besluttes, om de kan gennemføres. Det gøres via en såkaldt VVM-procedure, hvor
påvirkningerne på miljøet vurderes Der foretages en offentlig høring, inden
myndighederne træffer afgørelse om at tillade projektet.
Det er sammenfatningen af miljøvurderingen du nu læser.
Ud over miljøvurderingen skal der laves ny planlægning for området. Lemvig Kommune
har derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 5, der sætter rammer for
planlægningen og retningslinjer for den kommende anvendelse. På baggrund af
kommuneplantillægget er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 176, der fastsætter
detaljerede bestemmelser for den kommende anvendelse.






For projekt 1 fastlægger planlægningen nye rammer, retningslinjer og
bestemmelser, der svarer til den eksisterende planlægning for område. Det vil
sige, at området som i dag udlægges til havneformål, og at der er mulighed for
bygninger på op til 30 m.
For projekt 2 fastlægger planlægningen nye rammer, retningslinjer og
bestemmelser, der svarer til den eksisterende planlægning for området, men
placeringen af færgelejet flyttes, så det kommer tættere på sejlrenden.
For projekt 3 fastlægger planlægningen nye rammer, retningslinjer og
bestemmelser, der svarer til den eksisterende planlægning for resten af havnen.
Det vil sige, at området udlægges til havneformål, og at der er mulighed for
bygninger på op til 12 m. Område 3 ligger inden for miljø- og sikkerhedszonen
omkring Cheminova, hvorfor der er begrænsninger på anvendelsen i forhold til
følsom anvendelse som f.eks. boliger og lignende.

Planerne er i høring sammen med miljøvurderingen i perioden 2. september – 28.
oktober 2014.
1.3

Lovgrundlag
Detailprojektet kræver tilladelse efter havneloven, og der er endvidere en række love,
som er en forudsætning, for at havnen kan realisere projektet, herunder vejloven og
naturbeskyttelsesloven.

1.4

Miljøpåvirkningerne
For at kunne vurdere miljøpåvirkningerne er der i VVM-redegørelsen beskrevet,
hvordan planerne kan realiseres i praksis. De tre projekter er opdelt i en række
deletaper, som vist på Figur 2.
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Figur 2 Masterplanens deletaper

De enkelte deletaper er på forskellig led afhængige af hinanden, hvor realiseringen af
nogle deletaper må afvente realiseringen af andre.
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Det er centralt for mulighederne for udvidelse øst for Værftshavnen, at færgen flyttes
samt at kølevandsrenden til Cheminova skal omlægges, før Sydhavnen kan udvides.
Projektbeskrivelsen konkluderer dog også, at det er muligt at etablere følgende
delprojekter uafhængigt af flytningen af færgen og omlægning af kølevandsrenden:





Etablering af en tørdok
Første del af nyt bassin syd for Værftshavnen
Ny adgangsvej til Sydhavnen
Ny kaj på den sydlige del af den nuværende Sydhavn

I miljøvurderingerne er der foretaget vurderinger af påvirkninger fra både anlægsfasen
og driftsfasen.
Miljøvurderingerne skal ifølge reglerne om VVM dække det brede miljøbegreb, og har til
formål at understøtte den endelig beslutning om projektet. Der har derfor i arbejdet
med vurderingen af miljøpåvirkningen været fokus på de væsentlige miljøpåvirkninger
samt emner, der er faglig/politisk fokus på.
Gennem rapporten er der også fortaget en beskrivelse af den sandsynlige udvikling,
hvis havneudvidelsen ikke realiseres, det såkaldte 0-alternativ.
Ud fra miljøvurderingen af projektet vurderes det i følgende tabel, hvilket forhold det
kan blive påvirket som følge af gennemførelse af projektet (numrene henviser til
afsnittene i VVM-redegørelsen, hvor det pågældende miljøemne er mere detaljeret
beskrevet).
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Afsnit
8.1

8.2

8.3

8.4

Miljøemne
Sejlads og bølgeuro
Bølgeforhold

Mindre

Sejlads

Mindre

Limfjorden
Stormflods-vandstand

Mindre

Strømforhold

Mindre -> Moderat

Sedimentation

Mindre

Spredning ved anlæg

Mindre

Vandskifte i Nissum Bredning

Ingen/ubetydning

Vandskifte i Thyborøn Fjord

Mindre

Vandtilførelse Cheminova

Mindre

Vindmøller
Vindmøllerne nordøst for Rønland

Mindre

Envision forsøgsvindmøllen

Ubetydelig

Nye Vindmøller i Nissum Bredning (Vindmøllerne)

Mindre

Nye Vindmøller i Nissum Bredning (hydrologien)

Mindre

Klimatiske forhold (herunder oversvømmelse)
Oversvømmelse

8.5

8.6

Natura 2000-område nr 28 generelt

Ubetydelig

Sælerne

Mindre (med afværgetiltagene)

Marsvin

Mindre (med afværgetiltagene)

Limfjorden

Mindre (med afværgetiltagene)

De lokale marine områder opfyldes

Mindre

Landskab, geologi og visuelle forhold

8.9

8.10

8.11

8.12

Moderat

Kulturhistoriske interesser
Kulturhistorie

8.8

Mindre

Natur og miljø

Landskab, geologi og visuelle forhold
8.7

Konsekvenser

Ingen/ubetydelig

Støj og vibrationer
Støj, boligområder, drift

Ubetydelig

Støj, boligområder, anlæg

Ubetydelig

Jord og grundvand
Jord

Ubetydelig

Grundvand

Ingen/ubetydelig

Spildevand, overfladevand og øvrige udledninger
Spildevand

Ubetydelig

Overfladevand

Ubetydelig

Øvrige udledninger

Ingen/ubetydelig

Lugt, støv og andre luftemissioner
Støv

Mindre

Lugt

Mindre

Andre emissioner

Mindre

Råstoffer
Råstofinteresser

Ingen/ ubetydelig

Råstofmængder

Moderat
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Afsnit
8.13

Miljøemne

Konsekvenser

Råstofforsyning

Moderat

Transport (herunder Klinkby og ny adgang)
Vejnettet

8.14

8.15

Ubetydelig

Afledte socioøkonomiske forhold – befolkning og samfund
Beskæftigelse

Moderat

Tilgængelighed

Ingen/ubetydelig

Sundhed og risiko

Moderat

Andre miljøforhold
Rekreative forhold

Ingen/ubetydelig

Fiskeri

Ingen/ubetydelig

Tabel 1 Miljøkonsekvenserne for de respektive miljøemner

Som det fremgår af tabellen er der for de fleste miljøforhold kun en ubetydelig eller
begrænset miljøpåvirkning. Vurderingen er baseret på, at der foretages afværgende
tiltag for at begrænse miljøpåvirkningerne.
Der er






dog fem emner, hvor det er vurderet, at der kan være en moderat påvirkning
Strømforhold
Landskab, geologi og visuelle forhold
Råstoffer
Beskæftigelse
Sundhed og risiko

Strømforhold
Landudvidelsen ud for Værftshavnen medfører et mere "glat" forløb af kanalen, og der
må forventes en lidt stærkere strøm ved den nye Holmenkaj, Sydhalen og
Limfjordskajen. Der er gode forhold ved Limfjordskajen og en mindre forøgelse af
strømhastighederne i særlige situationer forventes ikke, at medføre problemer for
driften eller at have betydning for sejladssikkerheden.
Udvidelsen ved Sydhavnen medfører en delvis opfyldning af Sælhundeholm Løb, hvor
der etableres kaj og bagland. Af hensyn til besejlingen af løbet foretages der samtidig
en uddybning af Sælhundeholm Løb, således at der sikres et tværsnit, der svarer til det
nuværende. Der forventes derfor ikke væsentligt ændrede strømforhold ved de nye
kajanlæg i Sydhavnen eller en påvirkning af vandskiftet i Limfjorden.
Landskab, geologi og visuelle forhold
Thyborøn og Cheminova er samme med vindmøllerne markante elementer i landskabet
på tangen, både lokalt og set på lang afstand. Lokalt er oplevelsen af landskabet, når
man kommer fra syd og kører mod Thyborøn, først præget at Cheminovas
industrianlæg, derefter "lagunen" og vindmøllerne, så et stykke åbent vand og endelig
Sydhavnen med råstoflagrene samt Envision vindmøllen, inden man kommer til
Thyborøn havn og by.
Den oplevelse vil blive ændret, når vandområdet mellem vindmøllerne og den
nuværende Sydhavn bliver opfyldt og anvendes til havneformål. Påvirkningen vurderes
dog kun til moderat, da hele området allerede i dag er præget af tekniske anlæg.
Set på lang afstand vil det stadigvæk være Thyborøn havn og by med de høje
skorstene, vindmøllerne og Cheminova, der dominerer landskabet.
I området syd for Værftshavnen er der allerede i dag mulighed for at etablere
bygninger på op til 30 m, hvorfor forskellen i forhold til i dag ikke er stor.
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Den nye landudvidelse øger arealet, hvor der kan være høje bygninger og set fra
Thyborøn-Agger-færgen vil forskellen til i dag være markant, hvis byggemulighederne
udnyttes i større omfang. På den anden side vil det bidrage til at understrege det
tekniske landskab, og at man nærmer sig en aktiv havneby, jf. Figur 3.

Figur 3 Visualisering af havneudvidelsen set fra Thyborøn-Agger færgen

Råstoffer
De nye landudvidelser foretages tæt på byen, hvor bunden er finkornet, hvorfor der
ikke er råstofinteresser i området.
Der skal bruges store mængder af fyldmateriale, knap 3.200.000 m3, for at foretage
opfyldningen. En del vil kunne nyttiggøres fra de løbende oprensnings- og
uddybningsarbejder, der gennemføres i Thyborøn området. En del vil kunne hentes fra
uddybningen af Sælhundeholm Løb og fra etableringen af et nyt bassin syd for
Værftshavnen, men det forventes, at en betydelig del af materialerne skal indvindes på
havet.
Da havneudvidelsen forventes at foregå over en længere periode vurderes det, at der
kun vil være en moderat miljøpåvirkning, som følge af råstofindvindingen i de udlagte
råstofområder.
Beskæftigelse
Udvidelsen af havnen vil give mulighed for flere permanente arbejdspladser i
størrelsesordenen 300-500, især hvis det lykkedes havnen at tiltrække offshore- eller
vindmølleaktiviteter. Ekstra arbejdspladser må betragtes som en positiv
miljøpåvirkning, og påvirkningen er vurderet som moderat og positiv, da der trods alt
er usikkerhed om, hvor mange arbejdspladser det vil lykkedes tiltrække.
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Sundhed og risiko
Cheminova anvender kemiske stoffer i forbindelse med produktionen, hvilket kan give
lugtgener omkring virksomheden. Produktionen kan medføre risiko for uheld, hvilket
kan få alvorlige konsekvenser. Der er derfor i kommuneplanen udlagt en miljø- og
sikkerhedszone på 3 km omkring Cheminova. Miljø- og sikkerhedszonen dækker bl.a.
den gamle arbejdshavn.
Det sikres via planlægningen, at der ikke kan etableres følsom arealanvendelse på
arealerne inden for miljø- og sikkerhedszonen, men kun havnerelaterede virksomheder
som der f.eks. allerede i dag findes på den eksisterende Sydhavn. Som en følge af
planlægningen vil Lemvig Kommune tilpasse beredskabsplanen for området.
Virksomheder, der etableres sig i området, skal være opmærksomme på, at der
lejlighedsvis kan forekomme lugtgener. Der er ingen sundhedsfare ved lugten, og
Cheminova anvender den bedst tilgængelige teknolog. Virksomheden kan derfor ikke
rense luften bedre, end det sker i dag.
Der var før udflytningen af råstofaktiviteterne til Sydhavnen gener fra støj og støv i
boligområderne i Thyborøn. Med flytningen blev problemerne løst, da der kom en større
afstand mellem virksomhederne og boligerne. De tilbageværende virksomheder
omkring Værftshavnen medfører ikke væsentlige miljøgener.
Udviklingen af råstofaktiviteterne skal foregå på de nye Sydhavns arealer, der ligger i
endnu større afstand fra boligerne end de nuværende arealer. Der vil derfor ikke være
en miljøpåvirkning af betydning fra udvidelsen af Sydhavnen på boligområderne i
Thyborøn.
Udviklingen af fragtaktiviteterne og serviceerhverv knyttet til havnen vil medføre nye
støjkilder i området omkring Værftshavnen. Det vil dog bidrage til en dæmpning af
støjgenerene fra de nye støjkilder, at den nye landudvidelse ligger længere væk fra
boligområderne end de eksisterende og der derved er større afstand til at dæmpe
støjen.
Det kan ikke udelukkes, at der vil komme en mindre forøgelse af støjen som følge af
flere virksomheder på havneområderne. Udgangspunktet for etablering af nye
virksomheder er dog, at de skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, og
det vil derfor i høj grad ikke være den enkelte virksomhed, der giver støjgener, men
med hele havneudvidelsen vil der være en begrænset stigning i støjbelastningen.
Flytningen af råstofaktiviteterne har også betydet, at den tunge trafik holdes syd for
Thyborøn by og det vil den forsat være efter udbygningen.
Det vil give mere trafik igennem Klinkby. Lemvig Kommune vil derfor i samarbejde med
Vejdirektoratet overvåge udviklingen og arbejde med planer for en omfartsvej nord for
Klinkby for at lede trafikken udenom byen.
1.6

Påvirkningen af Internationale beskyttelsesområder i nærheden
Der er en spændende natur i forbindelse med tangerne og Nissum Bredning. En del af
områderne har betydning uden for lokalområdet og er derfor udlagt som internationale
beskyttelsesområder. Der må ifølge EU ikke ske en væsentlig påvirkning af
internationale beskyttelsesområder som en følge af anlægsarbejder eller nye
aktiviteter.
Der er derfor som en del af miljøvurderingen gennemført en vurdering af
påvirkningerne af de internationale beskyttelsesområder (en konsekvensvurdering).
Spættet sæl indgår som en af de beskyttede arter i det internationale
beskyttelsesområde.
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Figur 4 Gråsæl spiser rødspætte i Thyborøn Havn 1

Vurderingen viser, at der ikke vil ske en påvirkning af områderne eller sælerne, hvis det
i forbindelse med anlægsarbejdet sikres, at der kun sker et begrænset spild i
forbindelse med anlægsarbejdet og der etableres "sælskræmmere", så sæler og
marsvin ikke kommer for tæt på, når der rammes spuns. Kraftig undervandsstøj kan
nemlig skade hørelsen på både sæler og marsvin.
En del af de internationale beskyttelsesområder er udlagt af hensyn til fuglene,
herunder området omkring Thyborøn fjord. Den nuværende Sydhavn påvirker ikke
fuglelivet negativt, og det er vurderet, at havneudvidelserne heller ikke vil påvirke
fuglelivet negativt. Der er langt fra områderne med havneaktiviteter til de områder,
hvor vadefuglene ruger og opholder sig. Havneudvidelsen mod syd får endvidere så lav
byggehøjde, at den ikke vil være en barriere for at fuglene kan passere.
1.7

Sammenfatning
Thyborøn havn ønsker at få grundlagt på plads for at kunne gennemføre
udvidelsesplanerne som en følge af Masterplanen for havnen. Der er gennemført en
miljøvurdering i form af en VVM-proces og den har vist, at der er forholdsvis
begrænsede miljøpåvirkninger som en følge af havneudvidelsen.
Der er nogle udfordringer med Sælhundeholm Løb, udvidelse tættere på Cheminova og
mængden af råstoffer. Det er i forbindelse med miljøvurderingen vist, hvordan
påvirkningerne kan begrænses og de væsentligste tiltag er:
1

Jan Skriver, juni 2013
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Uddybning af Sælhundeholm Løb, så det nuværende arealet af tværsnittet
bevares
Omlægning af kølevandsrende til Cheminova til en ny Kølevandskanal
Sikring af anlægsarbejdet ikke påvirker vandtilførslen til slusen ind til Thyborøn
fjord
At der kun tillades havneerhverv, som i den nuværende Sydhavn, og at Lemvig
Kommunes beredskabsplan ajourføres
At der i videst muligt omfang anvendes oprensningsmaterialer i forbindelse med
opfyldningen
Og at etableringen fordeles over en periode (det følger af sig selv på grund af
omkostningerne ved gennemførelse af projekterne og behovet for råstoffer)

Det vurderes derfor at det er miljømæssigt og planlægningsmæssigt forsvarligt at
udvide Thyborøn Havn som ønsket.
Hvis du har bemærkninger til det, er det vigtigt, at du deltager i den offentlige debat,
og at du fortæller myndighederne om dine synspunkter.
1.8

Hvis du vil vide mere
Der findes en mere detaljerede beskrivelser af både projektet og miljøpåvirkningerne i
VVM-redegørelsen. Den er opbygget så afsnittene med miljøvurderinger kan læses
uafhængigt af hinanden. I slutningen af hvert afsnit er der en sammenfatning i
skemaform, der kan hjælp med at få overblik over miljøpåvirkningerne.
Grundlaget for den fremtidige anvendelse er planlægningen, der er i høring sideløbende
med denne VVM-redegørelse. Kommuneplantillægget giver rammerne og er det
formelle grundlag for, at Lemvig Kommune kan godkende projektet, mens lokalplanen
indeholder de detaljerede rammer for anvendelsen af området.
Du er selvfølgelig velkommen til at henvende dig til Thyborøn Havn, Lemvig Kommune
eller Trafikstyrelsen, hvis du har spørgsmål.
Der er også mulighed for at komme med indsigelse eller kommentarer til havnens
planer samt miljøvurderingen. De skal være modtaget senest den 28. oktober 2014.
Bidrag skal indsendes til enten Lemvig Kommune eller Trafikstyrelsen
Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig
Telefon 96 63 12 00 eller på e-mail: lemvig@lemvig.dk
Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S
Hovednummer: 72 21 88 00 eller på e-mail: kmo@trafikstyrelsen.dk

Edvard Thomsens Vej 14

Thyborøn Havn
Tankskibsvej 4, Postboks 35
7680 Thyborøn
Sendt elektronisk til thomas.Damgaard@lemvig.dk og
ork@ramboll.dk

2300 København S
Telefon
Fax 7262 6790
julf@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk
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Principiel tilladelse til udvidelse af Thyborøn Havn

Kystdirektoratet modtog den 13. juni 2013 en ansøgning fra Rambøll,
som på vegne af Thyborøn Havn søger om tilladelse til udvidelse af
Thyborøn Havn, Lemvig Kommune.
Kystdirektoratet meddelte Thyborøn Havn i brev af 27. juni 2013, at
udvidelsen ansås for værende omfattet af pkt. 8, litra b, i bilag 1 til
VVM-direktivet, som er implementeret i dansk ret for så vidt angår
havne og søterritoriet ved bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013 om
miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM).
Trafikstyrelsen har ved kgl. resolution af 3. februar 2014 overtaget
ressortansvaret for sager vedrørende blandt andet lov om havne og
lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S fra Kystdirektoratet.

Projektbeskrivelse
Thyborøn Havn ønsker med ansøgningen at få tilladelse til følgende:






Fremrykning af Søndre Mole ud for Værftshavn, etablering af
nye arealer ved opfyldning bag den fremrykkede mole og anlæg af ny kaj fra Værftskaj og færgehavnen. Endvidere reservation for etablering af en tørdok i hjørnet mellem Værftskaj
og den omtalte nye kaj samt reservation til en RO/RO rampe i
den vestlige del af området
Fremrykning af molen langs Sydhalen, etablering af nye arealer bag den fremrykkede mole ved opfyldning på begge sider
af Sydhalen og bygning af Holmekaj syd for Sydhalen. Endvidere flytning af færgelejet til en placering i bassinet bag Sydhalen.
Udvidelse af landarealer i Sydhavnsområdet ved opfyldning
mellem det nuværende opfyldte areal og mølledæmingen
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samt bygning af 2-3 kajanlæg på stensætningen langs Sælhundeholm Løb.

VVM-redegørelsen
Kystdirektoratet meddelte i brev af 27. juni 2013, at udvidelsen kræver en udarbejdelse af en VVM-redegørelse.
Ved brev af 10. januar 2014 fremsendte Kystdirektoratet krav til VVMredegørelsen for projektet i Thyborøn Havn. Kystdirektoratet havde
forud for brevet anmodet en række myndigheder om at oplyse, om
der var særlige forhold, der ønskes vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen. Følgende emner er der redegjort for i
VVM-redegørelsen:







Påvirkning af bunden i Thyborøn kanal samt bunden i ebbe- og
floddeltaet
Betydning for stabiliteten af kystbeskyttelsen i Thyborøn kanal
Betydning for stormflodsvandstandende i Limfjorden
Påvirkning af vandudskiftningen i Limfjorden
Påvirkning af miljøforholdene i Limfjorden
Påvirkningen af bølge- og strømforholdene i Thyborøn kanal,
Thyborøn havn og den ydre del af Nissum bredning.

På baggrund af blandt andet de af Kystdirektoratet stillede krav er der
udarbejdet en samlet VVM-redegørelse over projektet i samarbejde
mellem Thyborøn Havn, Lemvig Kommune og Trafikstyrelsen. Lemvig
Kommune er myndighed for landdelen, mens Trafikstyrelsen er myndighed for udvidelsen på søterritoriet.
VVM-redegørelsen har været i offentlig høring i perioden 2. september
til 28. oktober 2014. Endvidere har Trafikstyrelsen sendt VVMredegørelsen i høring hos følgende høringsparter Søfartsstyrelsen, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Natur erhvervsstyrelsen, Kystdirektoratet, Geodatastyrelsen, Lemvig Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, Dansk Ornitologisk forening og Ejendomsforeningen Danmark.
Trafikstyrelsen har modtaget høringssvar fra henholdsvis Naturstyrelsen og Søfartsstyrelsen.
Høringssvaret fra Søfartsstyrelsen har ikke givet anledning til eventuelle foranstaltninger.
Naturstyrelsens høringssvar er blevet kommenteret af Lemvig Kommune, Thyborøn Havn og Rambøll og har på den baggrund ikke givet
anledning til yderligere foranstaltninger.
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Trafikstyrelsens afgørelse
Trafikstyrelsen meddeler herved principiel tilladelse til udvidelsen af
Thyborøn Havn, som beskrevet i VVM-redegørelsen af 2. september
2014 med tilhørende bilag. Den principielle tilladelse gives med henvisning til § 2, stk. 1, i havneloven.
Den principielle tilladelse gælder udvidelsen af havnen som følger;
Projekt 1





Nyt havnebassin ved Værftshavnen og dertil hørende kaj (etape ½)
Opfyldning øst og sydøst for Værftshavnen
Udvidelse af det nye havnebassin ved Værftshavnen (etape
2/2)
Etablering af tørdok og RO/RO-rampe.

Projekt 2




Flytning af færgen
Opfyldning vest for Sydhalen
Anlæg af Holmekaj ved Sydhalen.

Projekt 3







Ny kaj på eksisterende Sydhavn
Udvidelse af Sydhavnen etape 3
Ny kaj på Sydhavnen etape 3
Udvidelse af Sydhavnens etape 4
Ny kaj på Sydhavnens etape 4
Uddybning af Sælhundeholm Løb.

Trafikstyrelsen lægger ved sin afgørelse vægt på, at det i forbindelse
med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er vurderet, at der på fem
områder kan være en moderat påvirkning af miljøet. I forbindelse
med landudvidelsen ud for Værftshavnen forventes det, at der vil være en lidt stærkere strøm ved den nye Holmenkaj ved Sydhalen og
ved Limfjordskajen. Trafikstyrelsen lægger vægt på, at det i henhold
til VVM-redegørelsen er konkluderet, at denne mindre forøgelse af
strømhastighederne ikke forventes at have indflydelse på driften af
havnen eller betydning for sejladssikkerheden.
Endvidere lægger Trafikstyrelsen til grund for sin afgørelse, at havneudvidelsen sker over en længere periode, hvorfor der kun vil være en
moderat miljøpåvirkning som følge af råstofindvindingen i de udlagte
råstofområder.
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Hvad angår det internationale naturbeskyttelsesområde har Trafikstyrelsen lagt vægt på, er det i VVM-redegørelsen konkluderes, at der
ikke vil ske en påvirkning af områderne, såfremt det i forbindelse med
anlægsarbejdet sikres, at der kun sker et begrænset spild af sediment.
Naturstyrelsen har i sit høringssvar gjort opmærksom på, at det af
VVM-redegørelsen fremgår, at der ved anlægsarbejdet vil blive anvendt sælpingere. Naturstyrelsen oplyser, at den nyeste forskning viser, at sælskræmmere udsender så kraftig støj, at marsvins hørelse
tager skade, hvis de er i nærheden, når den aktiveres. Naturstyrelsen
er ikke bekendt med begrebet ”sælpingere”, men såfremt der menes
almindelige pingere, kan anlægsarbejdet gennemgøres som beskrevet. Lemvig Kommune og Rambøll har oplyst til styrelsen, at der vil
blive anvendt almindelig pingere i forbindelse med anlægsarbejdet.
Samlet set er det Trafikstyrelsens vurdering, at der er redegjort tilstrækkeligt for projektets miljømæssige konsekvenser samt afværgende foranstaltninger i VVM-redegørelsen. Der synes således ikke at
være væsentlige natur- og miljøhensyn, der taler imod projektet, ligesom det er Trafikstyrelsens vurdering, at de eksisterende aktiviteter i
området ikke vil blive påvirket negativt.

En endelig tilladelse
En endelig tilladelse er betinget af, at Trafikstyrelsen efterfølgende
kan godkende et detailprojekt i henhold til havneloven og i overensstemmelse med VVM-redegørelsen.
En endelig tilladelse kan ud over, hvad der er nævnt ovenfor, forventes meddelt på følgende vilkår, som vil kunne ændres og suppleres:
1. Der skal i forbindelse med nedramning af spuns, pæle mv. anvendes pingere med henblik på at modvirke støjgener for sæler
og marsvin.
2. Der skal i forbindelse med etableringen af etape 3 ske en omlægning af Cheminovas kølevandsrende i overensstemmelse
med Cheminovas bemærkninger i brev af 12. november 2013
(er vedlagt denne tilladelse) og VVM-redegørelsen.
3. For at hindre en markant ændring af vandføringsevnen i Sælhundeholm Løb skal der i forbindelse med etableringen af den
sydligste del af etape 4 laves en kompenserende uddybning på
den østlige side af Sælhundeholm Løb.
4. Opfyldning skal ske bag stenkastninger eller spuns for at mindske risikoen for sedimentspild.
5. Af hensyn til ørredernes primære opvandring må der ikke i november måned foretages uddybning eller lignende arbejde,
hvor der er risiko for betydende sedimentspild.
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6. Hvis der under anlægsarbejdet afdækkes kulturhistoriske fund,
skal arbejdet straks indstilles, og der skal rettes henvendelse
til Kulturstyrelsen, jf. museumsloven § 28.
7. Anlægget må ikke ændre væsentligt eller udvides uden Trafikstyrelsens godkendelse.
8. Trafikstyrelsen har noteret, at anlægsarbejdet udføres under
hensyntagen til gældende støjkrav for havnen.
9. Tilladelsen eller anlægget må ikke uden forudgående tilladelse
fra Trafikstyrelsen overdrages til andre.
10. Anlægget eller dele heraf kan af Trafikstyrelsen kræves fjernet
fra efter regning, såfremt:
a. Anlægget ikke vedligeholdes, eller det ødelægges
b. Anlægget ikke længere anvendes som havn
c. Vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes
Trafikstyrelse, Søfartsstyrelsen og Geodatastyrelsen skal underrettes umiddelbart efter anlæggets permanente fjernelse. I
forbindelse med en evt. fjernelse af anlægget skal området
bringes i en stand så tæt på de forhold, som eksisterede inden
anlæggets etablering, som muligt. Der skal tilsendes Trafikstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Geodatastyrelsen dokumentation
for reetablering.
11. Såfremt anlægget ikke måtte blive fuldført, eller hvis Trafikstyrelsen af anden årsag finder det påkrævet, påhviler det tilladelsens indehaver at udføre de nødvendige foranstaltninger,
herunder at fjerne anlægget eller dele af dette til sikring af, at
anlægget ikke er til unødig ulempe for berørte interessenter.
Efter en sådan fjernelse skal Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen underrettes med dokumentation for, at den påbudte tilstand er etableret.
12. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Trafikstyrelsen,
Søfartsstyrelsen og Geodatastyrelsen underrettes herom. Snarest herefter skal de samme myndigheder have tilsendt en
færdigmelding, som dokumenterer, at projektet er opført i
overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggets endelige position.
13. Anlægget skal snarest muligt efter arbejdets afslutning matrikuleres på ansøger bekostning. Dokumentation herfor sendes
til Trafikstyrelsen.
14. Denne tilladelse fritager ikke modtageren for pligt til at opnå
tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for
gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning. Eksempelvis hos Søfartsstyrelsen, Naturstyrelsen m.fl.
15. Denne tilladelse erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske
og juridiske personer, som kan være berørt af projektet.
16. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er påbegyndt
senest 3 år fra udstedelsen af denne tilladelse.
Det bemærkes endvidere, at en meddelt tilladelse fortabes, såfremt
nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.
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Det gælder desuden for tilladelsen, at den ikke indeholder en garanti
for de projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet, ligesom
den ikke fritager ejeren af anlægget for et i forbindelse med denne
tilstedeværelse opstået civilretligt ansvar.
Slutteligt skal Trafikstyrelsen gøre opmærksom på Søfartsstyrelsens
bekendtgørelse nr. 1351 af 29. november 2013 om sejladssikkerhed
ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande
(vedlagt).

Offentliggørelse
I medfør af § 7 i bekendtgørelse nr. 579 af 29. maj 2013 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet,
vil afgørelsen blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside. Såfremt sagen akter ønskes rekvireret, kan dette ske ved henvendelse
til Trafikstyrelsen.
Klagevejledning
Trafikstyrelsens afgørelse kan påklages til transportministerens for så
vidt angår retlige forhold. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor
afgørelsen er meddelt.
Klagen indsendes til Trafikstyrelsen, som videresender den til transportministeren sammen med sagens akter.

Med venlig hilsen

Julie Flagsø
Fuldmægtig

Vedlagt denne principielle tilladelse er:
 Kystdirektoratets brev af 10. januar 2014, om krav til VVM redegørelse
 Naturstyrelsens høringssvar af 28. oktober 2014
 Cheminovas bemærkninger til Thyborøn Havns udviklingsplaner (Masterplan 2030), herunder VVM for havnen, af 12. november 2013.
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Indledning
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Trafikstyrelsen gav tilladelse til udvidelse af Thyborøn Havn på baggrund af en
VVM-redegørelse den 23. januar 2015.
I forbindelse med forberedelse til udvidelse af Thyborøn Havn mod syd ønsker
FMC Rønland (Cheminova) og Thyborøn Havn at flytte kølevandsrenden til
syvkanten af masterplanen i stedet for, at den skærer igennem havnen.
Den nye placering af kølevandsrenden er en ændring af det miljøvurderede
projekt, og det kan derfor være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt
13. a) 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).

Rambøll
Prinsensgade 11
DK-9000 Aalborg
T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
https://dk.ramboll.com

For at kunne henføre en aktivitet under bilag 2, punkt 13 a gælder der tre
betingelser, der alle skal være opfyldt for, at bilag 2, punkt 13 a kan anvendes:
•
•
•

Der skal være tale om en udvidelse eller en ændring af eksisterende projekt.
Det eksisterende projekt, som udvides eller ændres, skal være godkendt,
udført eller være ved at blive udført.
Endelig skal udvidelsen/ændringen medføre væsentlig skadelig indvirkning
på miljøet.

Den første betingelse er opfyldt, da det ansøgte projekt er en ændring af det
eksisterende projekt, der er omfattet af bilag 1. Kølevandsrenden er en del af
havneudvidelsen, og derfor vurderes en flytning af renden til en ny placering
ligeledes at være en del af det samlede projekt.
VVM-tilladelsen for havneudvidelsen blev godkendt i januar 2015, og dermed er
den anden betingelse opfyldt.
Den sidste betingelse er, at udvidelsen skal medføre væsentlig skadelig
indvirkning på miljøet, hvilket vurderes i det følgende.

Rambøll Danmark A/S
CVR NR. 35128417
1/6

Medlem af FRI

2

Projektbeskrivelse

I det følgende beskrives kølevandsrenden, som den er beskrevet og vurderet i VVM-redegørelsen.
Efterfølgende beskrives det nye forslag til kølevandsrenden, så forskellene mellem de to placeringer
specificeres.
2.1 Kølevandsrende vurderet i VVM-redegørelsen
Kølevandsrenden blev i VVM-redegørelsen beskrevet som en 2 meter dyb rende med en bredde på 15
meter og en længde på 480 meter. Den omlagte kølevandsrende kobles på den eksisterende
kølevandsrende omkring den bro, der sikrer adgang til vindmølledæmningen. Renden er desuden
placeret mellem Sydhavnsudvidelsens etape 3 og 4 og kan ses på Figur 2-1. Den nye del påtænkes
anlagt som en åben kanal med lodrette vægge af enten stålspuns eller beton, hvilket både vil reducere
modstanden i kanalen og sikre en nem vedligeholdelse. Spunsen skulle etableres fra vandsiden efter, at
der blev foretaget en midlertidig uddybning af det lavvandede område, så det blev muligt at sejle ind i
området.

Figur 2-1. Kølevandsrendens placering i VVM-redegørelsen.
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2.2 Nyt forslag til placering af kølevandsrende
Det nye forslag til placering af kølevandsrenden kan ses på Figur 2-2. Kølevandsrenden etableres som
den eksisterende kølekanal i form af en kunstigt gravet rende, men i stedet for at gå mod nord, placeres
renden langs med Rønlands kyst mod sydøst fra kølevandsindtaget. Renden krydser den øst-vestlige
dæmning ud til vindmøllerne tæt på kysten, og den krydser den nord-sydlige dæmning, hvor
vindmøllerne står på. Krydsning af dæmningerne sker begge steder med to rør med en diameter på tre
meter. Syd for kølevandsrenden etableres en dæmning af udgravet materiale fra renden og supplering
af sten. Dæmningen placeres nord for Cheminovas udløb, men dæmningens placering vurderes ikke at
ændre forholdene for udløbet.

Kølevandsrende
Dæmning

Figur 2-2. Forslag til ny placering af kølevandsrenden.

3

Ændring i miljøpåvirkning

Den nye placering af kølevandsrenden medfører nogle andre forhold end ved den miljøvurderede
placering af kølevandsrenden. Det betyder samtidig nogle andre påvirkninger end dem, der er vurderet i
VVM-redegørelsen. Ændringen i påvirkningerne omfatter anlægsarbejdets støjpåvirkning, påvirkning af
Rønlands nordlige kyst, sedimentation, ændring af det lavvandede område, brug af ressourcer og visuel
påvirkning.
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Kølevandsrendens nye placering påvirker også andre miljøemner, men de vurderes at svare til
påvirkningerne beskrevet i VVM-redegørelsen. Det omfatter f.eks. påvirkning af marine dyrearter i
forbindelse med forstyrrelse fra anlægsarbejdet af renden. Anlægsarbejdets forstyrrelser af de marine
dyrearter vurderes at være indeholdt inden for den vurdering, der er foretaget i VVM-redegørelsen, da
påvirkningen fra den etablering af den nye kølevandsrende vurderes at være mindre. I VVMredegørelsen konkluderes det, at der ikke er en væsentlig påvirkning af de marine dyrearter, hvis
sedimentspildet i forbindelse med anlægsarbejdet begrænses, og der etableres ”sælskræmmere”, når
der rammes spuns.
3.1 Anlægsarbejdets støjpåvirkning
Ligeledes vurderes ændringer i anlægsarbejdets støjudbredelse at være ubetydelig og ikke væsentlig.
Forskellen mellem etablering af en spuns og etablering af stenkastning vil på trods af en ændret
placering være indenfor den påvirkning, der er foretaget i VVM-redegørelsen, da støjintensiteten er
lavere og receptorer i form af boliger og fauna, enten er længere væk eller i samme afstand.
3.2 Påvirkning af Rønlands nordlige kyst
Rønland er placeret i det lavvandede område, og den nordlige del af kysten ligger beskyttet bag
vindmølledæmningen. Området er generelt præget af lave strømhastigheder, og det vurderes i VVMredegørelsen, at gennemførelsen af havneudvidelsen eller kølevandsrenden ikke giver anledning til en
påvirkning af kysten omkring Rønland. Ændringer vil i højere grad være initierede af den naturlige
udvikling i området.
Etablering af den nye placering af kølevandsrenden langs med Rønlands nordlige kyst betyder, at
forholdene for kysten ændres, da der lokalt udgraves til kote -3,0. Ændringen vurderes dog at være
ubetydelig og ikke væsentlig, da kysten allerede i dag er beskyttet af dæmninger, hvilket betyder, at
der ikke ændres på bølgeuro og strømforhold, der ellers kunne være faktorer, der ændrer på selve
kystprofilet.
3.3 Sedimentation
Sedimentation i området for den miljøvurderede placering af kølevandsrenden afhænger af omfanget af
havneudvidelsen. Gennemføres udelukkende etape 3, forventes en sedimentation på sydsiden af
landudvidelsen, hvilket svarer til området for kølevandsrenden. Det betyder, at de eksisterende
oprensningsforhold vil fortsætte. Etables både etape 3 og 4 forventes kanaliseringen af kølevandsrenden
gennem de fremtidige havnearealer at reducere behovet for oprensning, da sedimentationen flyttes til
syd for etape 4.
Den nye placering af kølevandsrenden ligger syd for etape 4 og dermed i læsiden af konstruktionerne.
Det betyder, at der vil forekomme sedimentation i området for kølevandsrenden. Sedimentationen og
den efterfølgende oprensning vurderes at svare til eksisterende forhold og den miljøvurderede placering
af kølevandsrenden uden etablering af etape 4.
På den baggrund vurderes den nye placering af kølevandsrenden ikke at medføre væsentlige skadelige
indvirkninger på sedimentationen eller oprensningen.
3.4 Ændring af lavvandet område
I VVM-redegørelsen ændres kølevandsrenden fra at være en gravet rende til at være et kanaltværsnit
med lodrette relativt glatte sider, hvilket vurderes at reducere den hydrauliske modstand gennem
renden betydeligt. De nye forhold vurderes derfor ikke at forringe de eksisterende forhold omkring det
lavvandede område, da en væsentlig del af vandskiftet allerede i dag hænger sammen med Cheminovas
indtag af kølevand. Den miljøvurderede kølevandsrende har større kapacitet end det, der er garanteret i
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dag – den bliver kortere, kanaliseres og har et større garanteret tværsnitsareal, der sikrer både
Cheminova kølevand, og at der kommer frisk vand i området bag vindmøllerne.
Den nye placering af kølevandsrenden omfatter kun en gravet rende uden relativt glatte sider, hvorfor
den hydrauliske modstand vil være større end ved den miljøvurderede rende. Forholdene vil dog være
svare til de eksisterende forhold, men den nye kølevandsrende er kortere, hvilket betyder, at den
hydrauliske modstand vil blive mindre end ved de eksisterende forhold svarende til den påvirkning, der
blev vurderet i VVM-redegørelsen og dermed vurderes som værende ikke væsentlig.
3.5 Brug af ressourcer
Ressourcerne til etablering af kølevandsrenden er forskellig for de to placeringer. Begge render skal
udgraves, men den miljøvurderede kølevandsrende etableres med spuns mellem de to etaper af
havneudvidelsen, mens den nye placering omfatter udgravning og etablering af en ny stendæmning
parallelt med den eksisterende øst-vestgående stendæmning ud til vindmøllerne.
Begge løsninger omfatter opgravning af sediment, hvor den forventede mængde for den nye placering
er på op til 30.000 m3. Mængden forventes derfor at være større end ved den miljøvurderede placering.
Materialet nyttiggøres især ved etablering af den nye dæmning syd for kølevandsrenden. Det resterende
udgravede materiale anvendes til opfyld af havneudvidelsen.
For begge projekter skal der etableres to broer over kølevandsrenden, hvor det for den miljøvurderede
kølevandsrende omfatter etablering af broer for at komme fra etape 3 til etape 4, mens det for den nye
placering omfatter nedsænkning af to rør i forbindelse med to stendæmninger, så det fortsat er muligt
at anvende dæmningerne til transport ud til vindmøllerne.
Forbruget af ressourcer ved den nye placering af kølevandsrenden vurderes ikke at have en væsentlig
forskel i forbrug af ressourcer end den miljøvurderede placering. Den største forskel er, at der skal
anvendes spuns til den miljøvurderede placering og en dæmning til det nye forslag, hvor materialet især
vil komme fra opgravning af kølevandsrenden.
På den baggrund vurderes det, at den nye placering af kølevandsrenden ikke medfører væsentlige
skadelige indvirkninger på forbruget af ressourcer.
3.6 Visuel påvirkning
I forbindelse med den nye placering af kølevandsrenden skal der etableres en lav stendæmning parallelt
med den eksisterende øst-vestgående stendæmning ud til vindmøllerne, der ikke er vurderet i VVMredegørelsen. Stendæmningen vurderes at medføre en begrænset visuel påvirkning af omgivelserne, da
der i forvejen er flere tekniske anlæg i form af lave stendæmninger i området.
Den nye placering af kølevandsrenden betyder desuden, at havneudvidelsen vil fremstå som et areal i
stedet for at være adskilt af kølevandsrenden. Havneudvidelsen fremstår derfor som en samlet enhed.
På den baggrund vurderes den nye placering af kølevandsrenden ikke at have væsentlige skadelige
indvirkninger på de visuelle forhold.
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Konklusion

Flytningen af kølevandsrenden til en placering langs med Rønlands kyst og langs med dæmningen ud til
vindmøllerne, vurderes ikke at have nogen væsentlig skadelig indvirkning på miljøet. De fleste af
kølevandsrendens miljøpåvirkninger er allerede vurderet i VVM-redegørelsen fra 2015 og de forhold, der
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medfører en ændring i påvirkningerne vurderes ikke at have elle kunne lede til nogen væsentlig skadelig
indvirkning på miljøet.
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