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Hornbæk Havn set fra klitten øst for havnen,
nuværende forhold
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Fotostandpunkter

Den oprindelige kystlinje ligger helt til venstre
i billedet. Tilsanding omkring havnen har med
årene ført til en betydelig fremryking af kysten

Strand

Legeplads

Lave, nyere klitter

Den eksisterende, høje klit
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Strand
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Standpunkt 01

Eksisterende forhold, droneoptegelse

Eks. mole afkortes

Nyt molehoved

Ny bro

Trailerrampe
Servicekaj

Nye broer
Nyt havnebassin
Jolleplads

Små foreningshjemsteder bag mole

Krabbebassin

04

Ny legeplads

Eks. klit bevares
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Standpunkt 01

Fremtidige forhold, droneoptagelse

Fra klitterne øst for havnen er der et frit udsyn
over kysten. Billedet er taget i det tidlige forår
hvor der endnu kun er få både (og master)

Nyere, lave klitter

Den eksisterende, høje klit
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Standpunkt 02

Eksisterende forhold

Det nye havnebassin berører ikke den oprindelige klit. Havneanlægget vil ikke begrænse
udsigten, men der vil komme flere master

Jolleplads
Legeplads

Den oprindelige, høje klit bevares
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Standpunkt 02

Fremtidige forhold

Fra stranden øst for havnen er der også et frit
udsyn over kysten
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Standpunkt 03

Eksisterende forhold

Det større antal master sammen med de små
foreningshjemsteder vil være de mest synlige
dele af udvidelsen

De små foreningshjemsteder

Det nye havnebassin
Den eksisterende, høje klit bevares
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Standpunkt 03

Fremtidige forhold

Den nye, lave klit

Udsigten fra havnepladsen mod øst skaber en
tæt sammenhæng mellem havn og kyst
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Standpunkt 04

Eksisterende forhold

Høje klitter
Ny lege- og jolleplads

Det nye havnebassin med lege- og jolleplads
åbner udsigtsmulighederne mod øst
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Standpunkt 04

Fremtidige forhold

Set fra p-pladsen ved Øresundsvej ligger den
eksisterende havn helt skjult bag den eksisterende, høje klit
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Standpunkt 05

Eksisterende forhold

Af det nye havnebassin vil kun mastetopperne
kunne ses
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Standpunkt 05

Fremtidige forhold
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Fonden Hornbæk Havn
Havnevej 34
3100 Hornbæk

Vandplaner og havmiljø
J.nr. NST-733-00169
Ref. stich
Den 08. oktober 2015

Att. Jesper Højenvang
Sendt til: jesper@flidhavne.dk

Vedr. tilladelse til nyttiggørelse af sand fra Hornbæk Havn på land
Naturstyrelsen meddeler hermed Hornbæk Havn tilladelse til i medfør af råstoflovens § 20, stk. 2, nr.
31, tilladelse til at nyttiggøre max 2.000 m3 sediment pr. kalenderår. I alt 10.000 m3.
Tilladelsen gælder til og med den 08. oktober 2020.
Vilkår for tilladelsen.
Fonden Hornbæk Havn skal senest den 1. februar 2016, indberette til nst@nst.dk , de indvundne og
nyttiggjorte mængder sediment, for det foregående kalender år, sidste indberetning er således senest 1.
februar 2021, jf. ansøgningsbekendtgørelsens § 9, stk. 1.2
Sedimentet skal oprenses fra området, som er markeret med blåt, på nedenstående foto, og sedimentet
skal nyttiggøres som råstof på land.

Baggrund for tilladelsen.
Resultatet ligger væsentlig under jordkvalitetskriteriet, hvorfor Helsingør Kommune har vurderet, at
Kommunen ikke skal give tilladelse til den planlagte nyttiggørelse på land.
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Jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer
Bekendtgørelse nr. 1169 af 3. oktober 2013 om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af
råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer.
2
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Øvrige oplysninger.
Det fremgår af ansøgningsbekendtgørelsens § 9, stk. 2, at indberetningen efter aftale med
Naturstyrelsen skal ske på særlige skemaer, der udsendes af Naturstyrelsen. I ansøgningen fremgår at
materialet er uforurenet.
Det kan oplyses, at oprensnings- og uddybningsmaterialer, der nyttiggøres som råstoffer, er fritaget for
den almindelige råstofafgift på 5 kr./m3, jf. § 6, nr. 2 i lov om afgift af affald og råstoffer, jf.
lovbekendtgørelsen nr. 311 af 1. april 2011.
Nyttiggørelse af oprensnings- og uddybningsmaterialer, som er opgravet i forbindelse med
gennemførelse af et anlægsarbejde eller vedligeholdelsesarbejder, er undtaget fra vederlag efter
råstoflovens § 22 a, stk. 4.
Klagevejledning.
Naturstyrelsens afgørelse efter råstoflovens § 20 om enkeltstående indvinding af op til 50.000 m3 kan i
henhold til råstoflovens § 26, stk. 3, ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Hvis sagen skal indbringes for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af
afgørelsen, jf. råstoflovens § 43.

Med venlig hilsen

Stine Valentin Sundby Christiansen
Biolog, Cand. Scient. l Vandplaner og Havmiljø
Mobil: +45 93 58 81 42 l stich@nst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 30 00 l nst@nst.dk l www.nst.dk
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Hornbæk Havn
Klik her for at angive tekst.
3100 Hornbæk

Kystdirektoratet
J.nr. 18/00788-20
Ref. Anni Lassen
02-07-2018

Tilladelse til bypass ved Hornbæk Havn, Helsingør Kommune
Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til 20.000 m3 rent
oprensningssediment fra indsejlingen ved Hornbæk Havn, på de vilkår som
fremgår nedenfor.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering
for projektet.
Lovgrundlag
Bypass af oprensningsmateriale kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. §16b, stk.
1 nr. 1 i Kystbeskyttelseslovens (LBK nr. 78 af 19/01/2017).
Kystdirektoratet vurderer i den konkrete sag, at hierarkiet i § 3 i bekendtgørelse
nr. 950 af 27/06/2016 om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget
havbundsmateriale skal træde i kraft.
§ 3. Administrationen af de bestemmelser, der er nævnt i § 1, skal ske i
overensstemmelse med følgende hierarki:
1) Bypass.
2) Nyttiggørelse.
3) Klapning.
Stk. 2. Hierarkiet kan fraviges i særlige tilfælde. Anvendelsen af hierarkiet og
fravigelser herfra skal ske med henblik på at opnå det bedste samlede
miljømæssige resultat og under hensyn til almindelige forvaltningsretlige
principper.
Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentlig, jf. §3 i
bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelsesforanstaltninger samt etablering af og udvidelse af visse anlæg på
søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1. Tilladelsen gælder fra datoen for udstedelsen af denne tilladelse og indtil 15.
juli 2028.

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

1

2.
3.

NV punkt
NØ punkt
SV punkt
SØ punkt

Tilladelsen gælder rent oprensningsmateriale fra indsejlingen til Hornbæk
Havn, se kortbilag 2.
Sedimentet skal placeres inden for nedenstående koordinater, se kortbilag 2
Euref 89
X-koordinat
Y-koordinat
715.825
6.222.226
716.463
6.222.262
715.864
6.222.041
716.462
6.222.084

Lat/lon (DD)
X-koordinat
Y-koordinat
56,0963
12,4700
56,0965
12,4802
56,0946
12,0946
56,0948
12,4801

Lat/lon (DMS)
X-koordinat
Y-koordinat
56°5’46,7400
12°28’11,8200
56°5’46,8600
12°28’48,7800
56°5’40,6800
12°28’13,5600
56°5’41,1000
12°28’48,1800

4. Der må højest foretages bypass af ca. 5.000 m3 pr. oprensningskampagne.
5. Bypass mængden skal fordeles jævnt ud over hele bypass området.
6. Der må årligt højest foretages bypass af en samlet mængde på op til
20.000 m3 rent oprensningsmateriale.
7. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages en forøgning af
mængder, ændring i placeringen eller arbejdsmetoderne i forhold til det
ansøgte.
8. Tilladelsen må ikke uden tilladelsen fra Kystdirektoratet overdrages til
andre.
9. De fartøjer, der udfører oprensning og bypass, skal være udstyret med
elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen løbende registreres.
Skibets position skal være tilgængelig via det nationale
overvågningssystem for skibsfart: AIS. Senest 5 hverdage før der foretages
bypass skal der til Kystdirektoratet på mail til kdi@kyst.dk fremsendes
oplysninger om fartøjets navn og AIS-identifikation (MMSI nummer).
Husk at påføre tilladelsens journal nummer (18/00788). AIS-udstyret skal
til enhver tid være tændt så længe der oprenses og foretages bypass.
Såfremt der sker nedbrud af AIS-udstyret skal oprensningen/bypass
standes og Kystdirektoratet underrettes.
10. Der skal senest den 1. februar ske en indberetning af det foregående års
bypass mængde til Kystdirektoratet. Indberetningen skal ske på mail til
kdi@kyst.dk. Husk at påføre tilladelsens journal nummer (18/00788).
11. Såfremt der dokumenteres skadelige virkninger af den foretaget bypass,
forpligtiger tilladelsen indehaver sig til at ophør med disse straks.
12. Tilladelsen eller dele heraf kan af Kystdirektoratet inddrages, såfremt:
• Det er påkrævet af hensyn til miljøet
• Vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes
Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at skulle der under arbejdet påtræffes
spor af fortidsminder eller vrag skal dette straks anmeldes til Vikingeskibsmuseet i
henhold til museumslovens §29 h:
Museumsloven § 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på
havbunden spor af fortidsminder eller vrag omfattet af § 29 g, stk. 1 og 2, skal
fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28, og arbejdet skal
standses. Stk. 2. Kulturministeren beslutter inden 4 uger fra anmeldelsen, om
arbejdet kan fortsætte, eller om det skal være indstillet, indtil der er foretaget en
marinarkæologisk undersøgelse. En marinarkæologisk undersøgelse skal
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gennemføres hurtigst muligt. Der kan fastsættes vilkår for genoptagelsen af
arbejdet. Stk. 3. Udgiften til undersøgelser og eventuel sikring af det påtrufne
fortidsminde eller vrag afholdes af den ansvarlige for anlægsarbejdet eller
aktiviteten”.
Kystdirektoratet skal endvidere gøre opmærksom på, at tilladelsen fortabes, hvis
nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.
Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og
godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold
til anden lovgivning.
Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer,
som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager indehaveren af
tilladelsen for et, i forbindelse med bypass, påstået civilretligt ansvar.
Begrundelse for tilladelse
Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt
blandet andet med den begrundelse, at sedimentet der ansøges om tilladelse til
bypass af, anses for at være rent. Sedimentet er miljømæssigt vurderet af
Miljøstyrelsen, som har oversendt sagen til behandling efter reglerne om bypass. I
forbindelse med behandling af disse typer sager, foretager Miljøstyrelsen først og
fremmest en miljømæssig vurdering af, om sedimentet er egnet til at kunne blive
placeret i den bølgeaktive zone og dermed forblive så tæt på kysten, at det også
fremover vil indgå i den naturlige sedimenttransport.
Kystdirektoratet finder det som udgangspunkt positivt, at rent
oprensningssediment føres videre i det naturlige sedimentsystem.
Kystdirektoratet har i den konkrete sag vurderet, at der er et stort behov for at
tilføre kystprofilet ekstra sediment. Kyststrækningen er en erosionsstrækning,
hvor der pga. af den naturlige sedimenttransport forsvinder store mængder
sediment fra kystprofilet. Området er generelt præget af stor naturlig langsgående
sedimenttransport. Sedimenttransportsretning er fra vest mod øst.
Havnen ligger som en barrierer for den naturlige sedimenttransport og det
sediment, der opsamles i indsejlingen og i Hornbæk Havn mangler i kystprofilet
øst for havnen. Ved at videreføre det ophobede sediment fra sejlrenden i
kystprofilet øst kompenseres der for det tabte sediment. Havnen foretager
oprensning 5-6 gange om året efter behov. Det betyder, at der kun foretages
oprensning og dermed bypass efter perioder med naturlig stor sedimenttransport i
området. Der foretages højest oprensning og dermed bypass af op til 5.000 m3 pr.
oprensningskampagne
Kystdirektoratet vurderer, at det oprensede sediment, der bypasses hurtigt vil
spredes og indgå i den naturlige langsgående sedimenttransport i området. Den
bypasset sedimentmængde vil dermed tilføre sediment til kystprofilet og
derigennem være med til at styrke kystprofilet mod erosion.
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Kystdirektoratet har derfor bl.a. vurderet, at der ikke er væsentlige naturhensyn
som taler i mod projektet, ligesom der ikke synes at være hensyn i øvrigt, som taler
imod projektet.
Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til bypass af rent
oprensningssediment fra indsejlingen til Hornbæk Havn.
Begrundelse for ikke at kræve konsekvensvurdering
Projektet ligger i Natura 2000-område nr. 195 Gilleleje Flak og Tragten.
Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et
internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til
deres virkning på områdets naturtyper og leversteder samt de arter, området er
udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn
til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at
projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet
art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.
Natura 2000-området er specielt udpeget for naturtypen rev og sandbanker samt
levested for marsvin. Jf. Natura 2000 plan 2016-21 findes revene kystnært i den
vestlige del af området, og der er ikke fundet huledannende elementer. Revet er
påvirket af stenfiskeri. Endvidere er området hotspot for marsvin, der især
opholder sig i området om sommeren.
I Natura 2000 plan 2016-21 er der i området Gilleleje Flak og Tragten fokus på
stenrevene. Det overordnede mål for området er:
”Områdets naturtyper sikres artsrigt plante- og dyreliv med forekomst af
udpegningsgrundlagets karakteristiske arter. Området sikres som et godt levested
for marsvin. Naturtyperne og arten skal sikres gunstig bevaringsstatus. Den
økologiske integritet sikres derudover af god vandkvalitet gennem reduceret
tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, hvilket reguleres gennem
vandområdeplanerne”.
De konkrete målsætninger for naturtyper og arter er:
”Naturtyper og arter skal på sigt opnå en gunstig bevaringsstatus.
• Det samlede areal af naturtyperne stenrev og sandbanker samt arealet af
levestedet formarsvin skal være stabilt eller i fremgang, hvis
naturforholdene tillader det.
• For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen
gunstigbevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af
levestederne for marsvin stabiliseres eller øges, således at der er grundlag
for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder”.
Inden for hele Natura 2000-området er der kortlagt:
• Sandbanke
= 2.634 ha
• Stenrev
= 3.741 ha

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

4

Data omkring sandbankerne er ifølge Natura 2000-områdets basisanalyse revision
2016-21 indsamlet i forbindelse med kortlægningen i 2012. Data viste, at
sandbankerne består af ren sandbund med skalgrus i bølgeribberne.
Hjertemuslingeskaller dækker visse steder 15 % af bunden. Faunaen består af
strandkrabber, almindelig søstjerne, dværgkonk og eremitkrebs. Der ses
sandormeekskrementer som eneste repræsentant for det infaunale dyresamfund.
Endvidere blev der set ising og sandkutling. Eneste flora var enkelte individer af
blodrød ribbeblad.
Ifølge Natura 2000-områdets basisanalyse revision 2016-21 er områdets stenrev
overvåget for makroalger men ingen yderligere NOVANA overvågning. Revet er
endvidere beskrevet i forbindelse med kortlægningen. Stenrev har en stendækning
på omkring 35 % større sten og resten mindre sten. Der er ikke set huledannende
elementer. Revene har en algedækning på omkring 90 % med gaffeltang, Røde
buske derudover ses brunalger – fingertang, skulpetang og savtang. Derudover
findes der kalkindkrusterede rødalger på visse sten. Faunadækningen, der består
af mosdyr, dyriske svampe, søstjerner, kutlinger, er ganske lille kun 1-2 %. I visse
områder ses en del fiskeyngel.
Bypass området er placeret som nævnt placeret i Natura 2000-området, se
kortbilag 3.

Figur 1: Viser udsnit af kortbilag 3. Fordelingen af kortlagt Natura 2000 inden
for bypass området

Bypass området er 11,225 ha. Inden for bypass området er der 3,001 ha stenrev
svarende til 0,08 % af det samlede kortlagt areal med stenrev. For sandbanker er
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der 6,496 ha sandbanker inden for bypass området svarende til 0,25 % af det
samlede kortlagt areal af sandbanker inden for hele Natura 2000-området.
Hornbæk Havn har behov for at oprense og dermed bypass efter perioder med
hårdt vejr, hvor der er kraftig vind og bølger. Som følge af det hårde vejr er der i
området stor sedimenttransport og der transporteres naturligt store mængder
sand forbi havnen og langs kysten. Dette betyder, at områdets naturtyper naturligt
er påvirket af en kraftig sedimenttransport.
Pr. oprensningskampagne bliver der højest bypass 5.000 m3. Bypass foretages
mekanisk med entreprenørskib, hvor det rene oprensede sediment skånsomt
graves ud af lasten. Hver last indeholder ca. 90 m3. Lasterne fordeles jævnt over
hele bypass området. Det betyder, at den kortlagte natur bliver svagt påvirket i en
begrænset periode. Da lasterne er relative små vurderes det at sedimentet hurtigt
vil indgå i den naturlige sedimenttransport i området. Det vurderes endvidere, at
hovedparten af sedimentet vil gå i naturligt suspensionen allerede inden det når
bunden og vil dermed reelt ikke påvirke de kortlagte naturtyper i væsentlig grad.
Kystdirektoratet har med baggrund i overstående i denne sag vurderet, at projektet
ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området eller bilag IV
arter. Kystdirektoratet vurderer således, at der ikke vil ske en væsentlig forringelse
af naturtyper og levesteder eller, at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der
har betydelig konsekvenser for de arter, området er udpeget for, samt for bilag IV
arter.
Kystdirektoratet har endvidere lagt til grund for afgørelsen, at der er tale om
videreførelse af rent sediment, da hvis ikke det havde været for havnen alligevel
ville have været blevet ført henover de kortlagte naturtyper. Endvidere er det lagt
til grund at bypass ikke vurderes at påvirke de kortlagte naturtyper mere end i en
naturlige hårdt vejrs periode.
Det vurderes endvidere ikke at udførelsen af oprensning og bypass vil påvirke
marsvin i væsentlig grad. Dette skyldes blandt andet, at oprensning og bypass
primært foretages i efterårs-, vinter- og forårsmånederne. Marsvinene er primært i
området i sommermånederne.
Kystdirektoratet vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en
konsekvensvurdering for projektet.
Projektbeskrivelse
Fonden Hornbæk havn ansøger herved om en 5-årig tilladelse til at ”Bypass”
20.000 m3 sand pr. år, fra indsejlingen til Hornbæk havn . Tilladelsen skal træde i
stedet for de nuværende tilladelser til Kystnær fodring og nyttiggørelse :
Miljøministeriet/naturstyrelsen Jnr. NST-733-00102.
Kystdirektoratet Dokumentnr. 11/00929-12
Oprensningsområdet er indtegnet på vedhæftede kort og luftfoto af Hornbæk
havn. Der ønskes oprenset op til 20.000 m3 rent sand årligt beregnet som
lastemål. Det opgravede oprensningsmateriale ”Bypass`s” til Hornbæk
Kystfodringsområde, ud for matr. nr. 1m og 1f Hornbæk plantage beliggende 3100
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Hornbæk , Helsingør. Kystfodringsområdet er vist på vedhæftede kortbilag med
angivelse af kordinater. Det oprensede materiale består af rent sand.
Sandet stammer fra oprensning af sejlindløbet til Hornbæk havn , som årligt
tilsander op til 5 – 6 gange. Det oprensede materiale består af fint rundkornet
sand. Oprensningen udføres mekanisk med et Entrepenørskib.
Oprensningsmaterialet sejles til Kystfodringsområdet med Entrepenørskib.
Ang. oprensningsmængder pr. kampagne , er det lidt forskelligt afhængig af årstid
og tilsandingens størelse . Mænden ligger imellem 2000 m3 – 4500 m3 . Vi ville
godt , som du spørger om , kunne leve med 5000 m3 pr. gang , og 20000 m3 på
årsbasis. Skibet vi bruger går med ca 80 – 90 m3 pr. gang , og skibet “graver” det
ud af lasten igen. Skibet fordeler lasten over hele Nyttiggørelsespladsen.

Figur 2. Oversigt over Hornbæk Havn og bypass området. Kort fra ansøgningsmaterialet.
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Sagsfremstilling
Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos
Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Vikingeskibsmuseet, Helsingør
Kommune samt til orientering til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk
Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening,
Ejendomsforeningen Danmark og Geodatastyrelsen.
Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.
Miljøstyrelsen skrev den 16. marts 2018 følgende:
”Miljøstyrelsen finder ikke anledning til at bede om analyser, idet havnen jævnligt
oprenser fra det angivne område, der sander til med rent sand fra den omgivende
havbund.
Ansøgningen om bypass fra Hornbæk Havn videresendes hermed til
Kystdirektoratet”.
Miljøstyrelsen skrev endvidere den 26. april 2018 følgende:
”Fonden Hornbæk havn ansøger om tilladelse til bypass af 20.000m2 rent
oprensningssediment fra Hornbæk Havn, Helsingør Kommune. Projektet er
placeret i et Natura2000–område, hvor naturtyperne 1170 rev, 1110 sandbanker
med lavvandet vedvarende dække af havvand og 1351 marsvin er på
udpegningsgrundlaget for området. Ifølge Natura 2000-plan 2016-2021, Gilleleje
Flak og Tragten Natura 2000-område nr. 195, Habitatområde H171, er
målsætningen, at naturtyper og arter på sigt skal opnå en gunstig bevaringsstatus,
og at det samlede areal af naturtyperne stenrev og sandbanker samt arealet af
levestedet for marsvin, skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene
tillader det.
Miljøstyrelsen mener, at dette projekt er i strid med disse målsætninger for Natura
2000-området, idet udlægning af sediment på naturtypen rev og muligvis på
sandbanke vil kunne påvirke dette udpegningsgrundlag væsentligt”.
Kystdirektoratet har efterfølgende haft dialog med ansøger og de har indsendt en
redegørelse af bypass i forhold til udpegningsgrundlaget for Natura 2000området. Hovedpunkterne i redegørelsen er angivet herunder:
”Hornbæk Havn er enig i den beskyttelse af marine naturtyper og arter, der ligger i
direktivforpligtelsen og enig i, at en tidligere tilladt aktivitet ikke tilsidesætter
denne forpligtelse. Hornbæk Havn er ligeledes enig i det nyttiggørelsesaspekt, der
bland andet er lagt til grund for tilladelsen af 8. maj 2013.
Hornbæk havn skal dog kort uddybe, at baggrunden for den igennem mange år
løbende oprensning af indsejlingssektoren til Hornbæk Havn skyldes den kendte
materialetransport langs den Nordsjællandske erosionskyst, der medfører en
materialetransport fra vest mod øst, og som konstant er en udfordring for
besejlingssikkerheden til havnen.
Hornbæk Havn skal endvidere henvise til Naturstyrelsens rapport ”Kortlægning af
sandbanker og rev i 38 kystnære marine Natura 2000-områder 2012” udarbejdet
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af Orbicon og GEUS for Miljøministeriet samt notatet ”Analyse af naturtype 1170
stenrev henholdsvis indenfor og udenfor de marine habitatområder, GEUS 2017”.
Af sidstnævnte notat fremgår at den danske definition af 1170 stenrev omfatter
substrattype 4 (mere end 25% stendække) samt tilstødende substrattype3områder (10-15 % stendække). Substrattype 3, som ligger isoleret fra substrattype
4 er derimod ikke registreret som 1170 rev.
Kortlægningen i førstnævnte rapport bekræfter tilstedeværelsen af dynamiske
kystrevler, der vandrer langs med kysten. Rapporten konkluderer endvidere, at
den vestlige del af undersøgelsesområdet (ud for og vest for Gilleleje) udgør et
lavvandet stenet flakområde, der betegnes som 1170, rev. Den østlige del (bl.a.
omkring Hornbæk) består derimod af mobilt sand, der klassificeres som 1110
sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand. De spredte isolerede
stenbestrøningerne øst for Hornbæk Havn (i og omkring kystfordringsområdet) er
klassificeret til substrattype 3 og således ikke omfattet af udpegningsgrundlaget.
Hornbæk Havn vurderer på ovenstående grundlag, at den ansøgte bypass-aktivitet
ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget væsentligt, og at den af hensyn til
besejlingssikkerheden streng nødvendige bypassoperation sikre den for området
naturligt løbende sedimenttransport således, at sedimentbidraget til de kortlagte
områder med mobilt sand, der i rapporten tolkes som 1110 sandbanker med
lavvandet vedvarende dække af havvand, opretholdes og ikke udgår af den
naturlige materialetransport langs kysten”.
Med baggrund i overstående samt vurdering af kortlægning med tilhørende
notater har Kystdirektoratet foretaget en grundig vurdering af i, hvilke grad det
vurderes, at bypass af rent oprenset sediment i et område med stor naturlig
sedimentation vil påvirke udpegningsgrundlaget.

Figur 3: Den røde firkant er bypass området. Området med orange skråstreger
er kortlagt sandbanker, Naturtype 1110. Det blå skraverede er kortlagt stenrev,
naturtype 1170
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De nærmere vurderinger og begrundelser kan findes i afsnittet ”Begrundelse for
ikke at kræve konsekvensvurdering.
Søfartsstyrelsen skrev den 11. april 2018 følgende:
”Søfartsstyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte”.
Vikingeskibsmuseet skrev den 25. april 2018 følgende:
”Vikingeskibsmuseet har modtaget ovennævnte høringssag.
Vikingeskibsmuseet skal i den anledning udtale, at der ikke er bemærkninger til
det ansøgte. Der henvises til den gældende klaptilladelse.
Ansøger bør dog være opmærksom på Museumslovens § 29h stk.1, ifølge hvilken
fund af spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejde straks skal
anmeldes til Kulturarvsstyrelsen og arbejdet standes”.
Fiskeristyrelsen skrev den 2. maj 2018 følgende:
”Undertegnede har haft møde med erhvervsfisker Ole Nielsen, fartøjsfører på H 70
”Halian” på Gilleleje havn vedr. sagen.
ON udtaler, at han mener ikke at by pass på stedet vil genere hans fiskeri, da det
drejer sig om rent sand og sandet hurtigt vil flytte sig det pågældende sted. Dog vil
han gerne have sandet lagt så kystnært som muligt.
D.d. haft tlf. kontakt til erhvervsfisker Søren Jacobsen ejer af fiskerfartøjet H4
”Regina”.
SJ udtaler at han ikke mener at det vil genere hans fiskeri, da det drejer sig om
rent sand. SJ understreger dog også, at han gerne ser sandet by-passet så kystnært
på stedet som muligt.
Fiskeriinspektorat Øst afd. I Ringsted har ikke yderligere kommentarer til det
ansøgte”.
Helsingør Kommune skrev den 8. maj 2018 følgende:
”By-, Plan, og Miljøudvalget har behandlet sagen på deres møde den 7. maj 2018
og har besluttet at anbefale en 5-årig tilladelse til oprensning af indsejlingen til
Hornbæk havn og efterfølgende anvendelse af det oprensede sand til kystfodring
øst for Hornbæk Havn ud for Hornbæk Plantage.
Helsingør Kommune kan endvidere oplyse, at jeg ikke har kendskab til specielle
forhold som skal indgå i jeres konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse
nr. 896 af 21. juni 2016”.
Kystdirektoratet har følgende været i dialog med Helsingør Kommune angående
gyldighedsperioden for tilladelsen og Helsingør Kommune har ingen
bemærkninger til en 10-årig tilladelse, da dette er normal procedure i bypass sager
er.
Kystdirektoratet vurderer i denne sag, at der ikke er særlige vilkår der gør, at den
normale procedure vedr. tilladelsens længde bør fraviges.
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Kystdirektoratet har noteret, at Helsingør Kommune ikke har kendskab til
specielle forhold i forhold til Natura 2000-området.
Klagevejledning
Dette dokument indeholder to afgørelser:
•
•

Afgørelse om at give tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra
indsejlingen Hornbæk Havn, Helsingør Kommune
Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering.

Begge afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
For begge afgørelser gælder følgende:
• Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår retlige
forhold.
• Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelse er meddelt. Der klages via
Klageportalen, som der er et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og på www.virk.dk. Man logger på
via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Det koster 500 kr. i gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med
betalingskort i Klageportalen.

Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristen er udløbet.

Med venlig hilsen

Anni Lassen
+45 91338422
Anni.Lassen@kyst.dk

Kopi til: Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen,
Vikingeskibsmuseet, Fiskeristyrelsen, Helsingør Kommune, Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark,
Fritidshusejernes Landsforening, Dansk Ornitologisk Forening og
Geodatastyrelsen.

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside.
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Fonden Hornbæk Havn
Havnevej 24
3100 Hornbæk
Att.: Michael Fritzen
Mail: fritzen-consult@post.tele.dk
Tlf: 49700268 / 20490268
CVR: 32591159

Klaptilladelse til: Hornbæk Havn.
Tilladelsen omfatter:
Naturstyrelsen meddeler hermed en 5-årig tilladelse til klapning af 2500m3
tang fra havnebassinet i Hornbæk Havn1. Klapningen skal foregå på
Hornbæk klapplads (K_013_01).

Oversigt over havnen og den anviste klapplads.

Annonceres den 3. september 2015 på Naturstyrelsens hjemmeside
www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen
udløber den 1. oktober 2015.
Tilladelsen er gældende til og med den 1. oktober 2020.
1

Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 af lov om
beskyttelse af havmiljøet.
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1. Vilkår for klaptilladelsen
1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen

A. Tilladelsen er gældende fra og med den 2. oktober 2015. Tilladelsen
udløber den 1. oktober 2020.
B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 2500m3
oprensningsmateriale svarende til et uvist antal tons i form af tang fra
havnebassinet i Hornbæk Havn jf. bilag 1. Mængden i m³ er angivet
som lastemål.
C. Der stilles ikke specifikke vilkår til maksimale koncentrationer af
forurenende stoffer.
D. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode.
E. Klapningen skal foregå på Hornbæk klapplads (K_013_01) som er
afgrænset af en cirkel med center-positionen (WGS 84)
56° 07,161’ N 12° 26,787’ Ø
og en diameter på 100 meter jf. bilag 2.
F. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i
klapområdet til under 25,0m (DVR-90).
G. Der stilles ikke vilkår til klapmetode.
H. Der stilles ikke vilkår til klapperioden.
I. Klapmaterialet må ikke indeholde større faste genstande.

1.2 Vilkår for indberetning

J. Senest 8 dage før klapningen agtes påbegyndt, skal underretning
herom være Naturstyrelsen i hænde. Indberetningsskema bilag 3,
afsnit A anvendes til dette formål. Hvis der sker ændringer i forhold
til det indberettede, skal Naturstyrelsen straks underrettes herom.
Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny
underretning.
K. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for
klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal fremsendes til
Naturstyrelsen indenfor 14 dage efter endt klapning.
L. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om den
endeligt klappede mængde i m3 og tons, samt om mindste dybde
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fundet på klappladsen og position med anvendt datum herfor.
Indberetningsskema bilag 3, afsnit B anvendes til dette formål.
M. Senest 1. februar hvert år sendes en samlet opgørelse til
Naturstyrelsen med oplysning om den samlede mængde klappet i det
foregående kalenderår, angivet i m³ og tons som fastmål eller
lastemål jf. punkt B. Indberetning skal også ske selvom, der ikke er
foretaget klapning. Indberetningsskema bilag 3, afsnit C anvendes til
dette formål.

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol

N. Fonden Hornbæk Havn skal stille søværts transport til rådighed,
såfremt optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe
havnen til inspektion.
O. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensningsfartøjet og
klapfartøjet. Den person, som for havnen er ansvarlig for de
aktiviteter, som er omfattet af denne tilladelse, skal sørge for, at
entreprenøren er gjort bekendt med tilladelsens vilkår.
P. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være
udstyret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen
løbende registreres. Skibets position skal være tilgængelig via det
nationale overvågningssystem for skibsfart: AIS klasse A. Senest 8
dage før klapningen foretages skal oplysninger om fartøjets navn og
AIS-identifikation (MMSI nummer) indsendes til Naturstyrelsen jf.
bilag 3 afsnit A. AIS-udstyret skal til enhver tid være tændt, så længe
opgravningen og klapningen udføres. Såfremt der sker nedbrud af
AIS-udstyret skal opgravningen / klapningen standses og
Naturstyrelsen underrettes.

2. Oplysninger i sagen
2.1 Baggrund for ansøgningen

Det drejer sig om en fornyelse af en gammel tilladelse fra Miljøcenter
Roskilde.
Udtalelse fra ansøger
Havnen foretager ikke løbende oprensning, men ansøger om at måtte
fjerne tang når og hvis det kommer i havnen.
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2.2 Udtalelser fra høringsparter

NaturErhvervstyrelsen
Fiskeriinspektorat Øst afd. i Roskilde har ingen bemærkninger tyil det
ansøgte, da mængden er ret lille og materialet er uforurenet og der
klappes på godkendt plads.
Søfartsstyrelsen
Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for det
ansøgte.
Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i
klapområdet til under 25 meter i forhold til middelvandstand (DVR90).
Vikingeskibsmuseet
Vikingeskibsmuseet har ikke bemærkninger til det ansøgte, såfremt der
alene oprenses til tidligere dybde/areal og ikke uddybes i urørt
havbund.
Ansøger bør dog være opmærksom på Museumslovens § 29h stk.1,
ifølge hvilken fund af spor af fortidsminder eller vrag gjort under
anlægsarbejde straks skal anmeldes til Kulturstyrelsen og arbejdet
standes.

2.3 Naturstyrelsens vurdering

Tidligere oprensninger
Havnen renser op når og hvis der kommer tang ind i havnen.
Vurdering af sedimentet
Materialet består af tang som kommer fra det omgivende miljø. Da der
ikke har været grund til at forvente forhøjede koncentrationer af
miljøfarlige stoffer er der ikke blevet foretaget kemiske analyser
Klappladsen
Hornbæk klapplads (K_013_01) er afgrænset af positionerne (WGS
84) angivet under punkt E, se desuden kortbilag 2. Søfartsstyrelsen har
påpeget at vanddybden som følge af klapning ikke må blive mindre
end 25m i forhold til middelvandstand (DVR-90).
Alternativer til klapning
Naturstyrelsen kender ikke til andre anvendelsesmuligheder for
rådnende tang, men det står ansøger frit for at prøve at finde en aftager.
Vurdering af klapningen i forhold til vandplanen
Ifølge Vandplanen for Kattegat, SØ 12 sm, er miljømålet for ålegræs
en dybdegrænse på 9m. På grund af klappladsernes dybde på 25 meter,
vurderes det at klapningen ikke vil påvirke udbredelsen af ålegræs.
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Ifølge lov om miljømål skal forringelse af tilstanden i alle
overfladevandområder forebygges, og der må ikke ske en øget direkte
eller indirekte forurening af overfladevand. Da tangen kommer fra det
omgivende hav og vorderes at være rent, vurderes det, at der ikke vil
ske en forurening af vandet omkring klappladsen.
Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV arter
Klappladsen ligger inden for Natura2000-området ”Gilleleje Flak og
Tragten” (195). Det vurderes at der ikke er risiko for at klapningen får
negative konsekvenser for udpegningsgrundlaget.

Konklusion
Ved screening af det ansøgte vurderes det, at optagning og klapning af
materialet ikke kan påvirke miljøet uden for klappladsen, da der er tale
om uforurenede organiske materialer, som forventes at synke til bunds
og indgå det naturlige stofkredsløb i området.
Naturstyrelsen vurderer på baggrund heraf, at der kan meddeles
tilladelse til klapning af de ovenfor beskrevne materialer på de
nærmere fastsatte vilkår.
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3. Offentliggørelse og klagevejledning
Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside.
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:














Ansøgeren
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
Kommunalbestyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Forbrugerrådet
Danmarks Fiskeriforening
Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere
Danmarks Rederiforening
Bilfærgernes Rederiforening
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Danske Havne
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID).
Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og
miljø som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen
 Lokale foreninger og organisationer, der har rekreative interesser
som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, når
afgørelsen berører sådanne interesser
 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres
vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres
vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser,
når afgørelsen berører sådanne interesser.
Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen
direkte besked. Klager er pålagt et gebyr på 500 kr. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på
www.nmkn.dk.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage,
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til
det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal
man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
anmodningen kan imødekommes.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der
er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Natur- og
Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet.
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4. Andre oplysninger
Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, såfremt
hensynet til beskyttelsen af havmiljøet, sejladsens sikkerhed eller
gener over for tredjemand gør dette påkrævet.
Såfremt klapningen, uddybningen eller oprensningen ønskes meddelt i
Efterretninger for Søfarende indsendes senest 4 uger før arbejdet
påbegyndes til sfs@dma.dk følgende:
 Oplysning om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og
forventet tidspunkt for afslutning
 Kortfattet beskrivelse af hvorledes arbejdet udføres
 Oplysninger om anvendt materiel med angivelse af evt.
skibsnavne
 Oplysning om hvorvidt der anvendes dykkere
 Kontaktoplysning til den der leder arbejdet på stedet
Umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet indsendes meddelelse herom
til sfs@dma.dk.
I øvrigt henvises til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 1351 af 5.
december 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre
aktiviteter mv. i danske farvande.
I henhold til museumslovens § 29h stk. 1 medfører ethvert fund af spor
af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejdet, at arbejdet
straks skal standses og at fundet skal anmeldes til Kulturstyrelsen.
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 32 af 7. januar 2011
om dumpning af optaget havbundsmateriale straffes med bøde den,
der:



Foretager eller lade foretage klapning uden tilladelse.
Tilsidesætter vilkår for denne tilladelse herunder pligten til
indberetning.

Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået
forsætlig eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er
voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller opnået eller
tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre,
herunder ved besparelse.
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5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen
Helsingør Kommune mail@helsingor.dk
Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk
NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk
Vikingeskibsmuseet marinark@vikingeskibsmuseet.dk
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk
Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk
Danske Råstoffer lmv@danskbyggeri.dk
Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk
Danmarks Rederiforening info@shipowners.dk
Bilfærgernes Rederiforening info@shipowners.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk
Danske Havne BGI@Danskehavne.dk
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID). info@flidhavne.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk
Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org
Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk
Dansk Sejlunion ds@sailing.dk
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BILAG 1 Oprensningsområdets placering

Oprensningsområdet skraveret med rødt.

BILAG 2 Klappladsens beliggenhed

Klappladsen skraveret med rødt.
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BILAG 3 Indberetning af klapning til Søfartsstyrelsen og
Naturstyrelsen
Skemaet anvendes til indberetning før klapning, efter klapning og ved
indberetning pr. 1. februar for det foregående kalenderår.
Der skal anvendes et indberetningsskema for hver af de to anvendte
klappladser.
Indberetningsskema er et Excel regneark.
Regnearket kan downloades på vores hjemmeside. Dette er blot et billede af
bilaget.
INDBERETNING AF KLAPAKTIVITET
Naturstyrelsen
År

Journalnummer
Klapplads

Havn
Adresse

Afsnit C

Årsindberetning

Efter årsskifte, senest 1. februar
Kontaktperson
Telefonnummer
E-mail
Afsnit A

m³

tons

Den totale klappede mængde for hele året.
Dato for indberetning

Før opgaven starter

Indberetning til Naturstyrelsen: Senest 8 dage før at opgaven starter
Indberetning til Søfatrsstyrelsen: 4 uger før at opgaven starter**

Indstilles opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetning
1. Opgave

2. Opgave

3. Opgave

Forventet start (dato)
Forventet varighed (antal dage)
Navnet på firmaet der skal udføre opgaven
Navnet på fartøjet der skal opgrave + MMSI nummer*
Navnet på fartøjet der skal klappe (fx navnet på prammen) + MMSI nummer*
Arbejdet nødvendiggør at afmærkninger inddrages/flyttes midlertidig (ja/nej)**
Ønskes arbejdet offentliggjort i Efterretning for Søfarende (ja/nej)*'
Dato for indberetning
* MMSI Maritme Mobile Service Identify Number

Afsnit B

Efter klapning er afsluttet
Indstilles opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetning

Indberetning 14 dage efter opgaven er afsluttet

1. Opgave

2. Opgave

3. Opgave

Dato for afslutning af opgaven
Dato for reetablering af afmærkninger, hvis de har været inddraget/flyttet**
m³

tons

m³

Position

Dybde [m]

tons

m³

Position

Dybde [m]

tons

Klappet mængde
Dybde [m]
Mindste dybde fundet på klappladsen med tilhørende position Datum:VGS84

*

Position

N:

N:

N:

Ø:

Ø:

Ø:

Dato for indberetning:
** Indberetning k un hvis der fjernes bøjer eller at arbejdet skal varsles i efterretning for søfarende. Her er indbretningsfristen på 4 uger.

Regnearket opdateres løbende og enhver ny opdatering sendes til:

Naturstyrelsen

*dybden er uændret

nst@nst.dk
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