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Afgørelse om at renovering af kajer i Vestre Inderhavn i
Thyborøn Havn ikke er VVM-pligtig
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 8. februar 2019 fra Thyborøn Havn om renovering af kajer i Vestre Inderhavn.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste
anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet i havne, jf. § 2 i lov
om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012. Styrelsen
skal derfor vurdere, om projektet kræver yderligere miljøundersøgelser.
Endvidere skal styrelsen vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en
konsekvensvurdering for nærtliggende Natura 2000-områder.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelse
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM) og
dermed ikke er VVM-pligtigt.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddeler, at projektet følgelig ikke
kræver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilladelse.
Endelig meddeler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at der ikke skal
udarbejdes konsekvensvurdering i forhold til nærtliggende Natura
2000-områder af projektet (se yderligere nedenfor).
Projektet kan således igangsættes uden yderligere foranstaltninger,
idet dog nedenstående generelle bemærkninger fra Søfartsstyrelsen
og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse lægges til grund for det videre arbejde.
Afgørelsen fritager ikke ansøger fra at søge eventuelle andre godkendelser.
Der gøres endvidere opmærksom på, at samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Søfartsstyrelsen
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og Geodatastyrelsen underrettes herom med angivelse af anlæggets
endelige position.
Begrundelse for afgørelsen
Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt
med det nuværende kendskab til evt. miljømæssige konsekvenser.
Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan betyde, at projektet må
screenes på ny ud fra de nye betingelser.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i sin afgørelse om, at projektet
ikke er VVM-pligtigt, lagt vægt på, at renoverings- og uddybningsarbejdet ikke vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt samt at renoveringen foregår inden for havnens dækkende værker. Endvidere
vurderer bygherre, at gener fra byggeriet kun vil påvirke lokalt i industrihavnen omkring projektområdet og dem der har deres daglige
gang ved projektområdet samt at arbejdstiden vil foregå i tidsrummet kl.
06.00-18.00. Der henvises i øvrigt til nedenstående sagsfremstilling,
hvor projektet og forholdet til naturområderne er nærmere beskrevet.
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport medfører, at der ikke skal gives en
tilladelse efter havnelovens § 2 til udførelse af projektet (LBK nr. 457
af 23/05/2012).
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i sin afgørelse om, at der ikke
skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til nærtliggende
Natura 2000-områder, lagt vægt på, at det ansøgte projekt udføres
inden for havnens dækkende værker, hvorved Miljøstyrelsen vurderer,
at projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger på det nærtliggende Natura 2000-område nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning,
Skibsted Fjord og Agerø 0,5 km fra projektområdet.
Sagsfremstilling
Kajerne i Vestre Inderhavn, hvor hovedparten er anlagt i 1967/1968,
er efterhånden i dårlig stand, hvorfor kajerne trænger til en gennemgribende renovering.
Hertil har virksomhederne beliggende ved Vestre Inderhavn i Thyborøn Havn brug for større vanddybde for at kunne servicere de stadig
større fartøjer (skibe op til 1200 t), der anløber havnen. Vestre Inderhavn har i dag en vanddybde på ca. 4,5 m og renoveringsprojektet
sikrer, at der kan uddybes til kote -6,0 m.
Der etableres en ny stålspuns umiddelbart foran den eksisterende,
som forankres til eksisterende spunsvæg i kote +0,4 til +0,55. Den
nye spuns afsluttes med betonhammer og betonforstøbning. På kaj
700 støbes ny og eksisterende hammer sammen. I alt skal ca. 416 m
bolværk renoveres.
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Den nye kajfront sluttes i samme højde som nuværende kajfront, for
at undgå uhensigtsmæssig belægning i baglandet/uhensigtsmæssig
høj hammer. Rummet imellem ny og eksisterende spuns udfyldes med
bakkesand eller tilsvarende rent sandmateriale.
Når renoveringsarbejderne er færdiggjorte, uddybes bassinet til kote
-6,0. De øverste ca. 0,5 m forventes opgravet og fragtet til Depot
Rønland. Dybereliggende jordlag forventes klappet på klapplads i Nissum Bredning. I alt forventes ca. 10.000 m 3 materiale fragtet i depot
og ca. 17.500 m3 klappet på klapplads.
Renoveringsarbejderne forventes påbegyndt maj 2019 og færdiggjorte senest december 2019. Uddybningsarbejderne udføres umiddelbart efter renoveringsarbejderne, såfremt der forelægger klaptilladelse.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i forbindelse med sagens behandling forelagt ansøgningen for Søfartsstyrelsen, Fiskeristyrelsen,
Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen,
Slots- og Kulturstyrelsen, Forsvarets Ejendomsstyrelse, Lemvig Kommune, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark, Fritidshusejernes
Landsforening samt Moesgaard Museum, som har videresendt henvendelsen til De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Strandingsmuseum St. George.
Miljøstyrelsen, Strandingsmuseum St. George, Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse og Søfartsstyrelsen har afgivet høringssvar.
Miljøstyrelsen og Strandingsmuseum St. George har ingen bemærkninger til projektet.
Søfartsstyrelsen har ingen bemærkninger til projektet, men henviser
til bekendtgørelse 1351 af 5. december 2013 om sejladssikkerhed ved
entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande samt
vurderingsskema af sejladssikkerheden ved arbejder til søs.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gør opmærksom på, at såfremt
der i forbindelse med arbejdet på eller i havbunden konstateres rester
af ammunition eller genstande, der kan være farlige (UXO), skal arbejdet straks indstilles og der tages kontakt til Forsvarets Operationscenter, jf. BEK 1351 af 29. november 2013 § 14 om sejladssikkerhed
ved entreprenørarbejde og andre aktiviteter mv. i danske farvande.
Yderligere gør Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse opmærksom på,
at de udstedte tilladelser, samt kontaktoplysninger til det eller de
skibe der skal udføre arbejdet, skal være tilgængeliggjort for Forsvarets Operationscenter via den myndighed, der udsteder tilladelsen.
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Offentliggørelse
Afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtig vil blive offentliggjort på
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside i henhold til § 29, i bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns
Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne.
Lovgrundlag
Afgørelse om at projektet ikke kræver tilladelse er truffet i henhold til
lov om havne jf. § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 457 af 25. maj 2012
af lov om havne.
Afgørelse om VVM-pligt og konsekvensvurdering er truffet i henhold til
§ 13 og § 16, i bekendtgørelse nr. 450 af 8. maj 2017 om vurdering
af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne
og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår
anlæg og udvidelse af havne.
Klagevejledning
Afgørelser truffet i henhold til havneloven og bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale
naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne, kan ikke påklages til transport-,
bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf.
§ 42, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28/09/2018 om Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og
kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Med venlig hilsen
Nanna Zangrando Vestergaard
Fuldmægtig
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Ovenstående høringsparter

