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0 Projektet 

Der henvises til projektansøgningen af 20-02-2020 med bilag 

  

Reviderede bilag. 
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1 Behov for kyst beskyttelse 

erosion på strækning med mangelfuld kystbeskyttelse 

 

På de efterfølgende billeder ses tilbagerykningsudviklingen af 

Skrænten fra 2002 til 2014 på en strækning med mangelfuld 

Kystbeskyttelse. 

Af flyfoto fra 2008 fremgår den første stenkastnings skråning 

Der er udført uden Geotekstil. Hvis der ikke er udført 

filterbeskyttelse med geotekstil eller med graduerede 

flerlagsopbygning vil der ske fatalt brud af stenkastningen, da  

de fine jordlag bag stenkastningen udvaskes af tidevand og bølger. 

 

Af flyfoto fra 2014 ses virkningen af denne udvaskning. 

Stenkastningen Duevej 21 Mørkholt ønskes etableret for at 

Bevare stranden skråningerne mod yderligere erosion idet som 

Det ses af flyfoto fra 2014 at der på 12 år er bort eroderet 9 

På grund af bølger tidevand samt fra ustabile jordskred 

på grunden forårsaget af jordlag af glimmer- og lillebæltsler. 

På grund af manglende kyst og skråningsbeskyttelse.     

      

Figur 3.2 

Billedet viser kysten i 2008 og i forhold til 2008 ses den begyndende  

Strandindrykning og ustabilitet i jordoverfladen 

Billedet viser kraftig strandindrykning optil 8-9 meter  

Kyst der er bort eroderet på 12 år. Normalt erosion for  

 

 

 

       

Figur 3.1 viser kysten luftfoto fra 2002 

<  

Figur 3.2 viser kysten luftfoto fra 2008 med etableret utilstrækkelig stenkastning 

Brudlinje start vist med orange stiplet streg 
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Figur 3.3  

Billedet viser kraftig strandindrykning op til 9 meter kyst 

der er bort eroderet på 12 år. Normalt erosion for  

Kyststrækningen vil være 4 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 3.3 viser kysten luftfoto fra 2014, kraftig strandindrykning ved sammenligning 

med figur 3,2 fra 2008 
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2 Lovgivning  

Strandbeskytelseslinjen 

I henhold til bekendtgørelse F 1066 af 21. august 2018 om 

Bygge og beskyttelses linjer gælder naturbeskyttelsen loven $ 15 

Stk. 1 ikke for diger, høfter, bølgebrydere, og øvrige kystbeskyttelses  

Foranstaltninger hvortil der er meddelt tilladelse efter lov om  

kystbeskyttelse mv. 

 

Natura 2000 og bilag IV arter 

Vurderingen af nye kystbeskyttelses anlæg foretages i henhold  

Til bekendtgørelse 1062 af 8. august 2018 om administration af  

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse  

arter for så vidt angår kystbeskyttelses foranstaltninger samt etablering 

 og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet. 

 

VVM-screening 

Nye kystbeskyttelses skal screenes for, om der skal udarbejdes en VVM 

Redegørelse efter $ 21 i bekendtgørelse 448 af 10 maj 2017, (med de  

ændringer der følger af $ 2 i lov nr. 720 af 8. juni 2018 ), lov om  

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. 

Idet kystsikringsanlæg er omfattet af bilag 2 (10 k) Infrastrukturprojekter. 

Myndighed på VVM-screeningen er i det konkrete tilfælde Vejle Kommune 

Jf. Bekendtgørelsen $17. 

 

Lokalplanlægning 

Der skal ikke laves lokalplan da der er tale om væsentlige ændringer i  

Anvendelsen og der reelt er tale om genetablering af kystsikring der 

Var mangelfuldt udført inden for strandlinje området. 
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3 Observationer af natur 
Af figur 3.1 fremgår kystprofilet hvor den stejle skrænt viser bar jord af sand,  

Glimmerler, Lillebælts ler og kraftigt jordskred på grund af at skrænten ligger  

i et ustabilt område. Terrænkoten ved trappen er ca. 3,4 m og ved foden 1-1-2 m 

Billedet viser ligeledes den tidligere kollapsede stenkastning fra 2008. 

Der er ikke observeret sjældne arter, men en vegetation af lav plænegræs 

Og havejord.  

Søterritoriet ud for anlægsterritoriet består af lillebæltsler med spredte sten. 
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4. Påvirkninger af projektet 

Relevante udpegninger 
• Strandbeskyttelseslinjen 

• Naturbeskyttet område 

• Natura 2000 

• Fredning af naturområde 

• Forurenet jord 

• Drikke interesser 

• Risiko for oversvømmelse 

 

1. Lovgivning 

2. Observationer     

Observationer natur 

 

 

Udpegninger  

Nedenfor samt i figurer er nævnt udpegninger i Området 

 samt eventuelle afstand til nærmeste Udpegning. 

 

Strandbeskyttelses linjen 

Fremgår af figur nr. 4.1 

Naturbeskyttelses område 

Der er ikke naturbeskyttet område i anlægsområdet ($3 naturbeskyttelsesloven). 

Den korteste afstand til et naurbeskyttet område er 340 m fra anlægsområdet 

 

 

                

Figur 4.1 viser strandbeskyttelseslinjer 
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Natura 2000 

Figur 4.3 viser at der ad søvejen er 3 km til EF-habitat område og over land 6 km  

til EF-habitat område.  9 km over land til Natur og vildt reservat  

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

Fredning af kulturhistorie 

Figur 4.4 viser at der er 700 m til Vognkær Enge som er nærmeste fredede område. 

Afstand til fredet genforeningssten 1, 2 km ikke vist på kortet 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 afstand til beskyttet natur er 340 m 

 Figur 4.3 Natura 2000 

 

Figur 4.4 Vognkær Enge fredet område 
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Forurenet jord  

Anlægsområdet er ikke udpeget som forurenet område. 

Arealet der er undtaget fra områdeklassificering omfatter: 

Boligbebyggelse efter 1940, nyere offentlige områder og arealer 

med karakter af landbrug åbent land eller skov   

 

Drikkevandsinteresser 

Figur 4.5 viser nærmeste områder med særlige drikkevandsinteresser 

Anlægsområdet er 1 km fra nærmeste drikkevandsinteresser. 

 

Risiko for oversvømmelse 

Der er ingen risiko for oversvømmelse b 

bortset fra stenkastningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 Drikkevandsinteresser 
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5 Kystbeskyttelses effekt 
Af projektet fremgår den eksisterende kyst beskyttelse  

Eksisterende stenkastning 

På matrikel 10h, 10i og 10k (Duevej nr. 21-23-25) er kystsikringen 

der er givet tilladelse fra kystinspektoratet af 31. oktober 2011 

kystbeskyttelse bestående af natur sten placeret på en bund  

af dæksten i ral eller håndstørrelse startende ved skråningens fod. 

Stensætningen var etableret til en maximal topkote  

på 2,5 meter på det højeste sted.  

Stenkastningen er i dag kollapset og virker i dag som bølgebryder  

der overskylles. 

Matrikel 10 g har betonmure i terrasse form projektet kendes ikke i sin helhed 

Figur 5.1 viser terrænmodel af kysten fra 2015 

  

 

 

Landskabelig påvirkning    

Den nye stenkastning vurderes at have en visuel påvirkning på   

Kyststrækningen da den etableres til kote 5,00 de sidste 2 m 

 er med til at forøge skråningsstabiliteten. Den visuelle påvirkning 

 mindskes dog af at grunden fremstår som have med græs og enkelt  

stående træer fra kote 5.00 til kote 11 mod Duevej 23 og kote 13 m 

mod Duevej 19. Samlet vurderes det at den landskabelige påvirkning  

at være moderat i det der etableres eller repareres kystsikring i nabo 

området. 

 

 

 

Figur 5.1 Terræn model fra 2015 
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Kystmorfologisk effekt af stenkastning 

Ved etablering af ny stenkastning låses skrænten fast for 

Yderligere erosion. For matrikel 10h vil der være en reduktion af 

Tilført materiale på ca. 7-10 m3 årlig beregnet ud fra den årlige  

Erosionsrate af kysten på 0,15 m årlig. 

Se typiske bølge-, erosions-og litoral transportforhold 

Figur 3.1.1 i Kystdynamik og kystbeskyttelse 
Kilde: Kystdynamik og kystbeskyttelse/ NKD /2015-04-24 DHI, Hasløv & Kjærsgaard  

 

Af hensyn til langsgående transport og erosion af materialer skal  

der tilføres årligt 5 m3 sandopfylding på stranden foran skråningsfoden 

 

Der vil være en svag tendens til uddybning i det dynamiske kystprofil 

På grund af mellem hård kystsikring i det der være en tendens til øget  

bølge refleksion i forhold til tidligere når stenkastningen genetableres. 

Samlet set vil der være en lille nettoerosion i strømningsretningen som 

Følge af stenkastningen. 

 

Der konkluderes dog at der ikke er nødvendig med en sedimentbalance 

model idet usikkerheden på modellen vil være større end forholdene 

før og efter stenkastningen genetableres. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2 snit i ny kystsikring 

 

Kilde: Kystdynamik og kystbeskyttelse/ NKD /2015-04-24 DHI, Hasløv &Kjærsgaard  
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7 Konkret vurdering af relevante arter 

Spidssnudet frø og strandtudse 

Anlægs og driftsfasen 

I anlægsområdet og i nærheden af området findes der ikke vandhuller. 

Græs, bar fast lerjord og græs er ikke en spidssnudet frø og strandtudse 

yngleområde og primære leveområde. 

 

Det vurderes at være en ubetydelig påvirkning af spidssnudet frø og  

strandtudse i både anlægs og driftsfasen. 

 

Markfirben 

Anlægs og driftsfasen 

Skrænt der består af ler samt åbent vind eksponeret ofte køligt område  

Vil ikke være markfirbens yngleområde og primært leve og raste område. 

Derfor vurderes projektets anlægs og drift fase, at have en ubetydelig 

påvirkning af markfirben. 

 

Odder 

Anlægs og driftsfasen 

Odder vurderes ikke, at ville yngle eller raste i anlægsområdet eller i umiddelbar 

 Nærhed af anlægsområdet. I det område ligger tæt på huse som vil forårsage 

 Forstyrrelser, der gør at Odderen ikke vil opholde sig i området.   

I nærheden af anlægsområdet er der ikke et vandløbssystem eller vådområde, 

Der vil være Odderens foretrukne leveområde. 

Derfor vurderes projektets anlægs og drift fase, at have en ubetydelig 

påvirkning af Odder. 

 

 

Vandflagermus og syd flagermus 

Anlægs og driftsfasen 

Der er ikke hule træer og bebyggelse I anlægsområdet, som er vand – og 

Syd flagermus yngle og opholdsområder. Området er ej heller åbne 

landskab med søer, vandløb og skov som er vandflager- og syd flagermus  

foretrukne jagtområde. Og anlægsarbejdet foregår om dagen og ikke om 

natten som er vandflagermus foretrukne jagt periode. 

Samlet vurderes det at projektets anlægs og drift fase, at have en 

ubetydelig påvirkning af vandflagermus og syd flagermus. 

 

Marsvin 

Anlægs og driftsfasen 

Driftsfasen vurderes uden betydning for marsvin da anlægget er i skrænt 

og ikke i søterritoriet. 

Ved forekomst af Marsvin i nærheden af anlægsområdet vurderes der 

ikke at være nogen påvirkning fra anlægsprojektet da projektet ikke 

foregår ramning i projektet. 
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8 Vurdering af andre påvirkninger 

Resuser og affald 

Der vurderes ingen påvirkning fra affald fra resuser i anlægs- og driftsfasen, 

Da det er sten der indgår i konstruktionen. Fiberdug vil være gravet ned til 

Erosion sikker dybde, der er yderligere beskyttet med fodkonstruktionen.  

Så længe stenkastningen vedligeholdes vil fiberdugen ikke blive blotlagt. 

 

Påvirkning af terrestrisk natur 

Anlægs og driftsfasen 

Det vurderes at det nærliggende skovområde ikke påvirkes af anlægsprojektet. 

Da der er en ubetydelig og en luftbåren påvirkning af anlægsprojektet 

Påvirkningen af den terrestriske natur og arter i anlægsområdet vurderes til  

at være lille da området da området består af ler/ sand og sten, ler skrænt  

med græsvegetation. Påvirkningen i projektets driftsfase vurderes ligeledes  

jf. ovenstående at være lille. Græsvegetationen bag stenkastningen vil kunne 

genetablere sig og der vil ikke som i dag være bare ler/jord områder. 

 

Kystmorfologisk påvirkning af terrestrisk natur  

Det vurderes at påvirkningen vil være meget lille idet der vil være en lille  

nettoerosion i strømretningen som følge af projektet. 

 

Påvirkning af fugle 

Anlægs og driftsfasen 

Påvirkningen vil højest være af støjmæssig karakter. Den støjmæssige forstyrrelse 

af raste og ynglefugle i anlægsfasen vurderes at være lille og over en afgrænset 

Påvirkning af marinbiologi 

Anlægs og driftsfasen 

Det afgravede materiale vurderes at være rent. Jordmaterialet tænkes 

anvendt i afretningen af skrænten, og velegnet sand vil blive lagt ud på 

strandplanet. Sandet vil indgå som et naturligt element i strandprofilet 

som en slags fodring. 

Selve anlæggelsen af kystbeskyttelsen foregår på den øverste del af 

stranden, og der benyttes naturlige resurser som sten og ral og hånd 

sten, fiberdugen graves ned til erosions sikker dybde. Derved vurderes 

der ikke påvirkning ved selve stenkastningen. Den forventede 

uddybning ved etablering af stenkastningen vil ingen påvirkning have på 

marinbiologien., herunder ubetydelig påvirkning af eventuelt ålegræs 

der ikke er observeret i området. 

Påvirkning af vandplaner  

 Anlægs og driftsfasen 

Anlægs og drift fasen påvirker ikke vandkvaliteten, udledning af 

suspenderede stoffer mindskes. Der vil ikke være en påvirkning af 

målsætningerne for vandplanen. 

 

Påvirkning med støv og støj 

Anlægs og driftsfasen 

I anlægs og driftsfasen vil der være tale om støj fra en gravemaskine og 

støj fra en lastbil, gummiged der kommer med sten, og sten der lægges 

på plads. Støjniveauet for gravemaskiner og køretøjer er 85 dB 

støjpåvirkning ved nærmeste hus ca. 65 dB. 

Støjpåvirkningen vurderes at være lille og uden konsekvenser for 

mennesker og arter. Den støvmæssige påvirkning vil være fra gravning 

af sand og jord. Påvirkningen vurderes som lille. I driftssituationen vil 

der ikke være støj eller støvmæssig påvirkning. 
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 periode. I driftsfasen vurderes en ubetydelig påvirkning da der ikke inddrages 

 yngle eller rasteområde. 

 

 

 

Færdsel langs stranden  

Anlægs og driftsfasen 

I anlægs fasen vil adgangen forbi grunden blive besværlig på grund af maskiner. 

Umiddelbart efter etableringen af stranden vil forholdene være som i dag hvor det 

Er vanskeligt at passere ved normal vandstand uden at få våde fødder. 

stranden ved almindelig vandstand. 

Påvirkning af kabler 

Anlægs og driftsfasen 

Ingen kabler eller rørledninger i anlægsområdet. 

Oversvømmelses risiko 

Ingen. 

9 Ejerforhold 
Matrikler involveret i projektet 

matr.nr. 10 h Ejerlav Mørkholt By, Gårslev samt  

som nabo til anlægsarbejdet 

matr.nr. 10 g Ejerlav Mørkholt By, Gårslev 

matr.nr. 10 i Ejerlav Mørkholt By, Gårslev 

 

Poul Kristian Jakobsen Hundsbæk og Henriksen A/S den 28-01-2020 

Bilag til VVM screening 

Tegning nr. K02_H1_N01_Stenglacis Mål 1:200 
Tegning nr. K02_H3_N01_Snit i sten glacis Mål 1:50 
Tegning nr. K02_H3_N04_Snit i stenglacis med eksisterende 
forhold Mål 1:100 
Tegning nr. K02_H3_N02_dræn og afvandings detalje mål 1.20 
1:50 

1:4000 se tegning nr. A001 Matr. nr. By Mørkholt, Gårslev 



VVM-screening (forundersøgelse) 
Screeningsskema iht. Bekendtgørelse nr. jf. lovbekendtgørelse 448 af 10 maj 2017, med de ændringer, der følger af $ 2 i lov nr. 770 af 8. juni 2018  

Screeningen omfatter et anlægs indirekte eller direkte indvirkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand og, luft, klima og landskab ´, 

materielle goder og kulturarv og samspillet mellem disse faktorer (jf. bekendtgørelsen $ 5 stk. 2). Der er taget hensyn til kriterier i bekendtgørelsen 

bilag 3. 

 

Projektbeskrivelse Kystsikring af matrikel 1o h Mørkholt Gårslev  
 Kystbeskyttelsen består af stensætning fra skræntfod i kote 0,6 til kote 0,80 
stensætningen udføres med anlæg 1,80. Stensætningen bygges med 2 lag 
natur sten (stenstørrelse min140 kg -middel 220 kg) udlagt på en bund af 2 lag 
hånd sten udlagt på geotekstil 250 gram. Geotekstilen er nødvendig i det hvis 
den ikke udlægges vil ske brud ved udvaskning af glimmerleret, der herefter 
vil fremkalde fatal erosionsbrud af skråningen. Geotekstilen udføres således 
at porøsiteten opfylder filterkravene for etablering af bølgepåvirkede 
stenkastninger/ eller skråninger med vandgennemstrømning. 
Skråningen udføres med topkote i kote 5,00, der udføres tilpasning til 
naboskråninger med sten samt eventuel indbygget Københavner spuns. 
Stenkastningsskråning er designet for en bølge højde på 1m for brydende 
bølger og 1,25 m for ikke brydende bølger, stenkastningen er ligeledes 
dimensioneret for en vandstand på 2 m og en opskylnings zone på 1m. 
Stenkastningen forsynes med erosions beskyttelse for brydende bølger ved 
fod der består af 10 mm stålplade fra kote 0,25 til kote -1,00, der fastholdes 
mellem pæle af Azobé. 
Der skal udføres løbende sandfodring og eksisterende overskylnings 
stenkastning bevares. 
 
De øverste 2 m af stenkastningen udføres af hensyn til stabiliteten af 
skråningen. 
Se vedlagte tegninger og skitser heraf i bilag til ansøgningen. 
 
Der er valgt kystbeskyttelse med stensætning i natur sten fordi en spuns 
løsning vil have forhøjet risiko for fremkaldelse af brud på egen grund og 
nabogrunden. 
Valg af stensætning vil fremstå mere naturlig i terrænet og vil være nemmere 
at tilpasse til nabogrundene. 

Projektets placering Duevej 21 Mørkholt Børkop matrikel nr. 10 h Mørkholt By, Gårslev 
se tegnings bilag 

Kategori i bilag 1 eller 2 Som nævnt i bilag 2 kystbeskyttelse med skrånings beskyttelse med stenglacis 
Dato 24-01-2020 

 

  Ja Nej 

Skal der gennemføres VVM? Det vurderes ikke at der kræves miljøkonsekventrapport  x 

 

 



 Er der miljøpåvirkninger? 
Beskriv karakteren af eventuelle miljøpåvirkninger. 
Angiv begrundelsen for væsentlighed. 

V
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PROJEKTETS 
KARAKTERISTIKA 

1. PROJEKTETS KARAKTERISTIKA     

Arealbehov, bebygget areal, 
bygningsmasse, 
maksimalbyggehøjde 

Ikke væsentligt  x  RG 

Anlæggets kapacitet for så vidt 
angår opbevaring af- 
Type og mængde: 
-Råstoffer 
-Mellemprodukter 
-Færdigvarer 

ikkevæsentlig  x  RG 

Anlæggets kapacitet for 
strækningsanlæg 
(Strækningsanlæg er veje, 
Jernbaner, spildevands- 
ledninger, fjernvarme- 
ledninger, olieforsynings -
ledninger osv.) 

Uændret   x RG 

Anlæggets længde for 
strækningsanlæg 

Ikke væsentlig  x  RG 

Anlæggets behov for 
råstoffer- type og mængde: 
- I anlægsfasen 
- I driftsfasen 

Der laves en regulering af eksisterende skrænt og graves ud 
på stranden: 
250 m3 glimmerler, sand og lillebæltsler på skråningen 
60 m3 lillebæltsler på stranden for etablering erosionssikring  
Jorddelen af det udgravede tænkes benyttet til afretning af 
skråningen og skrænten, sandelen lægges ud på stranden. 
Der tilføres ilt 400 ton sten 320 ton i størrelsen 400-700 mm 
samt 80 ton bærelag af hånd sten lagt ud på en 250 gram 
fiberdug der opfylder filterkravene samt afvandingskravene. 
Foden af skråningen erosions sikres med træpæle i Azobè 
med en 1250 mm stålplade til kote – 1,00 skråningsfodens 
kote er i dag i kote 0,70 m når koten i driftssituationen er 
eroderet til kote 0,30 skal der udføres sandfodring. 
Overskudsjord op til 250 m3 

 

 x  RG 

Behov for vand – kvalitet og 
mængde: 
- I anlægsfasen 
- I driftsfasen 

Ikke væsentligt  x   

Forudsætter anlæggets 
etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet 

Nej   x RG 

Affaldstyper og mængder, 
som følge af anlægget: 
-Farligt affald 
-Andet affald 
-Spildevand 

Der udledes regnvand fra tag ca. 250 m2 og fra overfladevand på 
grunden ca. 1000 m2 via filterkastet dræn der afledes via faskine 
koblet til stenkastningen 
 
Der er ikke farligt affald som følge af projektet. Så længe 
stenkastningen vedligeholdes (normalt krav i tilladelsen) vil 
fiberdugen ikke blive synlig, herved undgås at dele evt. bliver 
skyllet i havet. Ved blottet fiberdug skal udbedring 

 x   



ske straks. Tilsyn skal ske straks efter storm med vindstyrker større 
end  
20 m/s og varighed > 2 timer. 

Kræver bortskaffelse af affald 
ændringer af bestående 

ordninger? 

Nej  x   

Overskrides de vejledende 
grænseværdier for støj? 

Der kan forekomme støjgener i anlægsfasen  x  RG 

Overskrides de vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening? 

Det vurderes ikke at grænseværdierne overskrides  x  RG 

Vil anlægget give anledninger 
til vibrationsgener 

Der kan forekomme vibrationsgener fra køretøjer  x  RG 

Vil anlægget give anledninger 
til støvgener 

I anlægs og driftsfasen vil der være tale om støj fra en 
gravemaskine og støj fra en lastbil, gummiged der kommer med 
sten, og sten der lægges på plads. Støjniveauet for gravemaskiner 
og køretøjer er 85 dB støjpåvirkning ved nærmeste hus ca. 65 dB. 
Støjpåvirkningen vurderes at være lille og uden konsekvenser for  
mennesker og arter. Den støvmæssige påvirkning vil være fra 
gravning 
af sand og jord. Påvirkningen vurderes som lille. 

 x  RG 

Vil anlægget give anledninger 
til lugtgener 

I anlægsfasen vil der kun være lugt fra udstødning fra  
Gravemaskiner, gummiged og lastbiler 

 x  RG 

Vil anlægget give anledninger 
til lysgener 

Nej  x  RG 

Vil anlægget give anledninger 
til lysgener 

Nej  x  RG 

PROJEKTETS PLACERING 2. PROJEKTETS PLACERING    RG 

Forudsætter anlægget 
ændring af den eksister- ende 
arealanvendelse 

Nej  x  RG 

Forudsætter anlægget 
ændring af den eksister- ende 
lokalplan for området 

Nej  x  RG 

Forudsætter anlægget 
ændring af kommuneplanen 

Nej  x  RG 

Indebærer anlægget behov 
for at begrænse anvendelsen 
af naboarealer, udover hvad 
der fremgår af gældende 
kommune og lokalplaner 

Nej  x  RG 

Vil anlægget udgøre en 
hindring for fremtidig 
anvendelse områdets 
råstoffer og grundvand? 

nej   x  

Udgør anlægget en mulig 
påvirkning af sårbare 
vådområder 

nej   x  

Er anlægget tænkt placeret i 
kystnærhedszonen? 

Anlægget ønskes placeret i kystnærhedszone. Området er friholdt for 
byggeri der ikke er afhængige af kystnære forhold. Stenkastningen 
vurderes at være afhængig af kystnære forhold., og samfundsmæssig 
relevant. 

 x  RG 

Forudsætter anlægget 
rydning af skov 

Nej   x RG 



Vil anlægget være i strid med 
eller til hindring af 
naturparker? 

Nej   x RG 

Kan anlægget påvirke 
registrerede, beskyttede eller 
fredede eller områder? 
-Nationalt 
-Internationalt (Natura 2000) 

Se Figur 4.4 i ansøgn.: Figur 4.3 viser at der er 700 m til Vognkær Enge som 
er nærmeste fredede område. 

 x x RG 

 Se figur 4.3 i ansøgn.: Figur 4.3 viser at der ad søvejen er 3 km 
 til EF-habitat område og over land 6 km  
til EF-habitat område.  9 km over land til Natur og vildt reservat  

  x RG 

Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter bilag 
IV? 

Nej  x   

Forventes området rumme 
rødlistearter? 

Der er ikke kendskab til rødlistearter i projektområdet  x   

Kan anlægget påvirke 
områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede 
er overskredet? 
- Overfladevand 
- Grundvand 
- Naturområder 
-Boligområder (støj, lys og 
luft) 

Der udledes regnvand fra tag ca. 250 m2 og fra overfladevand på 
grunden ca. 1000 m2 via filterkastet dræn der afledes via faskine  
koblet til stenkastningen. 
Netto påvirkningen skønnes at være af mindre betydning 

  x  

Tænkes anlægget etableret i 
et tæt befolket område 

Nej  x   

Kan anlægget påvirke: 
 - Historiske landskabstræk 
- Kulturelle landskabstræk 
- Arkæologiske værdier/ 
landskabstræk 
Geologiske landskabstræk 

  x   

ARTEN OG KENDETEGN VED 
DEN POTENTIELLE 
MILJØPÅVIRKNING 

3. ARTEN OG KENDETEGN VED DEN POTENTIELLE MILJØPÅVIRKNING     

Er området, hvor anlægget 
tænkes placeret, sårbar 
overfor miljøpåvirkning 

Nej   x RG 

Er der andre anlæg eller 
aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte, 
medfører en miljøpåvirkning  
(kumulative forhold) 

Ikke væsentligt   x RG 

Er der andre kumulative 
forhold 

Nej   x RG 

Den forventede 
miljøpåvirknings geografiske 
udstrækning 

xxx  x   

Omfanget af personer der 
forventes berørt i 
anlægsfasen 

Få personer bliver berørt i anlægsfasen  x  RG 

Vil den forventede 
miljøpåvirkning række udover 
kommunens område? 

Nej  x  RG 

Vil den forventede 
miljøpåvirkning berøre 
nabolande? 

Nej  X  RG 

Forventes 
miljøpåvirkningerne at kunne 
være væsentlige? 

Nej  (x) x RG 



- Enkeltvis 
 -eller samlet 

Må den samlede 
miljøpåvirkning betegnes 
som kompleks 

Nej   x RG 

Er der stor sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen? 

Den fysiske påvirkning er sandsynlig, Støj i anlægsfasen er 
sandsynlig 

 x  RG 

Er påvirkningen af miljøet  
- Varig 
- Hyppig 
- Reversibel 

Påvirkning er varig, støjpåvirkning forekommer dog kun i 
anlægsfasen 

 x  RG 

ANDRE TILLADELSER M.V. 1. ANDRE TILLADELSER M.V     

 Indskriv om projektet kræver andre tilladelser efter andre 
lovgivninger, 
Projektområdet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og 
kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens $15 
(beskyttelse af kystområder) 
 

 x  RG 
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Anmeldeskema VVM-screening  

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens 
bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens 
bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, 

medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets 
oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)   

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre  Jørn B Hansen, c/o Husumvej 4, 7100 Vejle 
mailto:jorgenbhansen@hotmail.com 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson  Poul Kristian Jakobsen Hundsbæk og Henriksen A/S. Roms hule 7100 Vejle 
30 46 2325, mailto:pkj@huh.dk 

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

 Duevej 21 Mørkholt Vejle Kommune, matr.nr. 10 h Ejerlav Mørkholt By, Gårslev 

Projektet berører følgende kommune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er 
placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af projektet) 

 Vejle Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. 
For havbrug angives anlæggets placering på et søkort. 

 1:4000 se tegning nr. A001 Matr. nr. By Mørkholt, Gårslev 

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

Tegning nr. K02_H1_N01_Stenglacis Mål 1:200 
Tegning nr. K02_H3_N01_Snit i sten glacis Mål 1:50 
Tegning nr. K02_H3_N04_Snit i stenglacis med eksisterende forhold Mål 1:100 
Tegning nr. K02_H3_N02_dræn og afvandings detalje mål 1.20 1:50 
 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    

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

    Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 
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Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 x   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10k 

Projektets karakteristika  Tekst  

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

 Bygherre er ejer 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det 
fremtidige samlede bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

Uændret  
dog nu med 225 m2 stenkastning 

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

 Der er ikke behov for grundvandssænkning. 
 

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

Der laves en regulering af eksisterende skrænt og graves ud på stranden: 
250 m3 glimmerler, sand og lillebæltsler på skråningen 
60 m3 lillebæltsler på stranden for etablering erosionssikring  
Jorddelen af det udgravede tænkes benyttet til afretning af skråningen og 
skrænten, sandelen lægges ud på stranden. 
Der tilføres ilt 400 ton sten 320 ton i størrelsen 400-700 mm samt 80 ton bærelag 
af hånd sten lagt ud på en 250 gram fiberdug der opfylder filterkravene samt 
afvandingskravene. Foden af skråningen erosions sikres med træpæle i Azobè 
med en 1250 mm stålplade til kote – 1,00 skråningsfodens kote er i dag i kote 
0,70 m når koten i driftssituationen er eroderet til kote 0,30 skal der udføres 
sandfodring. 
Overskudsjord op til 250 m3 

Anlægsperioden 04/2020-07/2020 

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

 Stenkastningen skal vedligeholdes dvs. der evt. skal tilføres ekstra sten 
på grund af sætninger eller lægges sten på plads som er blevet flyttet efter  
storm. 
Der forventes at der skal laves sandfodring hvert 5 år eller efter år med  
kraftige storme. 
 

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

 Der udledes regnvand fra tag ca. 250 m2 og fra overfladevand på grunden ca. 
1000 m2 via filterkastet dræn der afledes via faskine koblet til stenkastningen 
 
Der er ikke farligt affald som følge af projektet. Så længe stenkastningen 
vedligeholdes (normalt krav i tilladelsen) vil fiberdugen ikke blive synlig, herved 
undgås at dele evt. bliver skyllet i havet. Ved blottet fiberdug skal udbedring 
ske straks. Tilsyn skal ske straks efter storm med vindstyrker større end  
20 m/s og varighed > 2 timer. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

   x   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

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

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

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

 x   Anlægsprojektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni  
2017 om miljøregulering af visse aktiviteter. 
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15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

 x   I anlægs og driftsfasen vil der være tale om støj fra en gravemaskine og støj 

fra en lastbil, gummiged der kommer med sten, og sten der lægges på plads. 

Støjniveauet for gravemaskiner og køretøjer er 85 dB støjpåvirkning ved 

nærmeste hus ca. 65 dB. 

Støjpåvirkningen vurderes at være lille og uden konsekvenser for  

mennesker og arter. Den støvmæssige påvirkning vil være fra gravning 

af sand og jord. Påvirkningen vurderes som lille. 
 

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

 x   Der vil ikke være støj i driftsfasen (stenkastning = fast beskyttelses 
konstruktion af sten) 

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

   x nej 

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

 x   Ja 

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

 x   Ja 

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

   x Den støvmæssige påvirkning vil være fra gravning af sand og jord. 

Påvirkningen vurderes som lille. I driftssituationen vil der ikke være 

støvmæssig påvirkning. 

 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

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

   x I anlægsfasen vil der kun være lugt fra udstødning fra  

Gravemaskiner, gummiged og lastbiler 

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

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

   x  nej 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle 
formål? 

 x   ja 

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

   x nej 

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

   x  nej 

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

   x  nej 

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

   x  Ligger i sommerhusområde der er omfattet af lokalplan 1022 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

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

   x  nej 

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

   x  nej 

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

     Den korteste afstand til et naurbeskyttet område er 340 m fra 

anlægsområdet se afsnit 4 i ansøgningen 

 

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

   x   

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

     Se Figur 4.4 i ansøgningen: Figur 4.3 viser at der er 700 m til Vognkær 

Enge som er nærmeste fredede område. 

Afstand til fredet genforeningssten 1, 2 km ikke vist på kortet 
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34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-
områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

     Se figur 4.3 i ansøgningen: Figur 4.3 viser at der ad søvejen er 3 km 

 til EF-habitat område og over land 6 km  

til EF-habitat område.  9 km over land til Natur og vildt reservat  

 

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

 x   Der udledes regnvand fra tag ca. 250 m2 og fra overfladevand på 
grunden ca. 1000 m2 via filterkastet dræn der afledes via faskine  
koblet til stenkastningen. 

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

   x  NEJ 

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

   x  NEJ 

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

   x  NEJ 

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

   x  NEJ 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

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

   x  På matrikel 10h, 10i og 10k (Duevej nr. 21-23-25) er kystsikringen 

der er givet tilladelse fra kystinspektoratet af 31. oktober 2011 

kystbeskyttelse bestående af natur sten placeret på en bund  

af dæksten i ral eller håndstørrelse startende ved skråningens fod. 

Stensætningen var etableret til en maximal topkote  

på 2,5 meter på det højeste sted.  

Stenkastningen er i dag kollapset og virker i dag som bølgebryder  

der overskylles. 

Matrikel 10 g har betonmure i terrasse form projektet kendes ikke i sin helhed 

Figur 5.1 viser terrænmodel af kysten fra 2015 

 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande? 

   x  Nej 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og 

     Da der ikke vurderes væsentlige skader på natur og miljø. Er der ikke 
påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå skader i  



 

[7] 

 

de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet? 

udførelsen af anlægget. Det er vigtigt at anlægget vedligeholdes dvs. at 
at evt. sten lægges på plads efter en storm samt at der udføres 
strandfodring som angivet i materialet. 

 

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

Dato:28. januar 2020    Bygherre/anmelder:___________________________________ 

 

Vejledning  

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

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

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