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histed Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligsty-
relsen har påbegyndt planlægningen af en udvi-
delse af Hanstholm Havn. Som led i planlægnin-

gen er der udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af 
Virkninger på Miljøet), der også omfatter en miljøvurde-
ring af kommuneplantillægget og lokalplanen. Det sam-
lede dokument kaldes en miljøredegørelse. 

Den fulde redegørelse, Udvidelse af Hanstholm Havn, 
Miljøredegørelse, kan læses på Thisted Kommunes 
hjemmeside www.thisted.dk.
 
Det ikke-tekniske resumé beskriver kort de påvirknin-
ger af miljøet, der kan forventes i forbindelse med havne-
udvidelsen. I miljøredegørelsen fremgår en mere detal- 
jeret beskrivelse af projektet og de forventede miljø - 
påvirkninger.
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UDVIKLINGEN AF HANSTHOLM HAVN 
Der har stort set altid ligget en form for landingsplads i 
området. I 1917 blev det vedtaget, at der skulle anlægges 
havne i Hirtshals og Hanstholm. Hanstholm nåede dog 
kun at bygge to moler (Roshage Mole og den eksiste-
rende vestlige mole), inden den tyske besættelsesmagt 
overtog stedet. 
 
Først i 1960 blev der fremsat et endeligt lovforslag 
om etablering af en kombineret fiskeri- og trafikhavn 
i Hanstholm. I 1967 blev havnen taget i brug af fiske-
re, og i 1970 var den bygget helt færdig. Havnen blev 
efterfølgende udvidet første gang i 1970’erne og igen i 
1980’erne. 

BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET
Hanstholm Havn er en af de største konsumfiskeri-
havne i Europa. Havnen beskæftigede i 2010 omkring 
1.600 personer, hvoraf knap 1.000 var direkte beskæf-
tigede, og 600 var enten indirekte beskæftigede eller 
beskæftigede med opgaver, der er afledt af aktiviteter 
på havnen. Hanstholm Havn er derfor en vigtig ar-
bejdsplads i Nordjylland og Thisted Kommune. 
 
Hanstholm Havn har som strategi at være den førende 
havn for håndtering af konsumfisk i Europa. Havne -
arealet er i dag fuldt udnyttet, og der er brug for nye 

arealer. Vanddybden er for lav til, at man kan modtage 
især de store trawlere, og vanddybden skal derfor forøges. 
 
Havnen ligger desuden meget udsat for vind og vejr, og 
besejlingen af havnen er i visse situationer svær. Pro-
jektet omfatter derfor også en ændring af indsejlingen 
til havnen. 

PROJEKTET
For at opfylde disse ønsker er der udarbejdet et projekt, 
som omfatter udvidelsen af Hanstholm Havn (se figur 1). 
Kajerne i inderhavnen opbygges med en jernspuns, der 
fastgøres i en rende, som graves i kalken. Spunsen har 
en længde, så havnebassinerne kan uddybes, hvis be-
hovet skulle opstå på et senere tidspunkt. Bag spunsen 
etableres det nye havneareal, der fyldes med sand og 
kalk, som dels stammer fra uddybning af havnebassi-
net og indsejlingen, dels indvindes til havs. 

For at gennemføre projektet skal en del af de eksiste-
rende sænkekasser fjernes. Det forventes, at sænkekas-
serne kan neddeles og genavendes på den nye havn i 
stedet for eksempelvis stabilt grus. Der skal bruges 
mange sten til projektet, som man vil tage fra de eksi-
sterende havnekonstruktioner. Er disse ikke tilstræk-
kelige, forventer man at supplere med sten fra enten 
Norge eller Sverige.

SKIBSTRAFIK
Projektet for udvidelsen af hav-
nen er udarbejdet i samarbejde 
med den maritime chef på Hanst-
holm Havn. Det vurderes, at pro-
jektet vil forbedre forholdene for 
skibstrafikken sammenlignet med 
i dag, især når det kommer til ind-
sejlingsforholdene. 

Mens projektet gennemføres, vil 
flere arbejdsområder i perioder 
være spærret af for skibstrafik. Der 
vil dog altid være plads til, at ski-
bene kan sejle ind og ud af havnen. 

ØVRIG TRAFIK
Under anlægsarbejdet vil der være 
en del tunge køretøjer, der leverer 
materialer til havnen. Trafikken 
forventes primært at komme via 
Thistedvej og Kai Lindbergs Gade.  
 
Derudover vil Kai Lindbergs Gade 
– det stykke ud for havneområdet 
– blive anvendt til intern trafik på 
havnen. 

Der forventes mest lastbiltrafik 
i sommerhalvåret 2019 og 2020, 
hvor antallet på området ud for 
havnen på Kai Lindbergs Gade for-
modes at stige med 120 lastbilture. 
Vejen har kapacitet til at håndtere 
den øgede trafik, og derfor mener 
man ikke, at det vil påvirke den 
øvrige trafik på havnen i særlig 
høj grad.

Den største trafikstigning vil ske 
på Kai Lindbergs Gade, hvor tra-
fikken forventes at stige med 16%, 
når projektet er gennemført, og 
virksomhederne har etableret sig 
på det nye havneareal. Da vejnet-
tet har kapacitet til at afvikle den 
øgede trafik, vil påvirkningen 
være begrænset. 

Den øgede trafik på Kai Lindbergs 
Gade vil ikke have særlig stor på-
virkning på fodgængere og andre 
bløde trafikanter. 

Øget trafik giver teo-
retisk set også et 
øget antal 
trafik-

uheld. Den forventede stigning af 
trafikuheld vil i teorien medføre 
et ekstra personskadeuheld hvert 
125. år. Samme trafikøgning for-
ventes ikke på det øvrige vejnet, 
og påvirkningen af trafiksik-
kerheden vil derfor være 
endnu mindre på 
disse veje. 
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FIGUR 1
Hanstholm Havn efter gennemførelse af projektet. Der etableres en ny ydermole for at beskytte indsejlingen, 
og der etableres en ny mole for at give adgang til et nyt havneareal nordøst for den eksisterende havn. 

HVordan påvirker
projektet TRAFIKken?
I forbindelse med havneudvidelsen vil trafikken i perioder blive påvirket 
i forhold til plads og mængde - både i vand og på land. I sidste ende 
vil det dog give positive resultater.  
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STRØMNING OG SEDIMENTATION
Den stærke strøm og omfanget af transport af sand gør 
den jyske vestyst til et meget dynamisk område, hvor 
nogle kyster oplever tilvækst, dvs. strandene bliver bre-
dere, mens andre kyster oplever erosion og dermed tab 
af materiale og land. 

Nordøst for Hanstholm Havn ligger Vigsø Bugt, der 
er i konstant underskud af materiale. Det betyder, at 
der hvert år forsvinder 4-5 meter af kysten. Havneud-
videlsen vil medføre, at der flyttes mere sand vest for 
Roshage Mole end i dag. Hvis ikke der gøres noget, vil 
erosionen af kysten ved Vigsø Bugt øges. For at undgå 
en ændring i forholdene vil alt det sand, der lægger sig 
omkring den nye havn, blive ført tilbage til havstrøm-
men. Havneudvidelsen vil derfor ikke påvirke kystud-
viklingen negativt. 

Når der udgraves sand og kalk i anlægsfasen, vil der op-
stå et spild. Spildet vil dog være meget lille i forhold til 
den naturlige transport af sand, grus og ler – også kal-
det sediment. Mængden af sediment i vandet vil derfor 
forblive uændret. 

Når projektet er gennemført, vil udløbet fra Hanstholm 
Rensningsanlæg være flyttet til den nye Østmole og 
dermed længere mod øst end i dag. Flytningen af ud-
løbet vil dog ikke ændre omgivelserne i væsentlig grad 
og f.eks. påvirke badestrandene med næringssalte og 
bakterier. 
 
Omkring Hanstholm Havn er der flere nationalt og in-
ternationalt anerkendte surf-områder (se figur 2). 

Det vurderes, at Fishermans Corner kun vil blive på-
virket af havneudvidelsen ved vinde fra nord til nord-
østlige retninger, da Vestmolen her vil have en vis 
skyggevirkning. Området Fakir vil blive påvirket i væ-
sentlig grad, da området bliver mindre, og fordi den re-
sterende del af området kommer til at ligge mere i læ 
af den nye Østmole. Til gengæld vil havneudvidelsen 
medføre, at bølgerne i Fakir bliver lettere at anvende 
til surfing. Områderne øst for Roshage Mole, hvor de 
mest populære surf-områder ligger, bliver ikke berørt 

ÆNDRING I Strømning 
& sedimentatioN
Hanstholm Havn er placeret på en pynt på den jyske vestkyst, hvor der i dag 
er en stærk strøm parallelt med kysten. Derudover transporteres der store 
mængder sand forbi havnen (ca. 500.000 kubikmeter om året). Derfor kan 
projektet potentielt have stor påvirkning på omgivelserne. 

>>

FIGUR 2
Surf-lokaliteter nær Hanstholm Havn.

FIGUR 3
Ændring i samlet støjniveau fra eksisterende aktiviteter i forhold til 
fremtidige aktiviteter med en fuldt udbygget havn i dagperioden
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mærkbart – hverken i forhold til bølgehøjde, -retning 
eller –periode.
 
STØJ OG VIBRATIONER
Udvidelsen af havneområdet vil påvirke omgivelserne 
med støj og vibrationer i perioder. 

Den største påvirkning vil ske ved opsætningen af 
spuns, som anvendes til etablering af det nye kajanlæg. 
I driftsfasen vil den væsentligste støjpåvirkning komme 
fra hjælpemotorer fra skibe, der ligger ved den nye kaj.

De generelle grænseværdier for støj i forbindelse med 
anlægsarbejde vil kunne overholdes overfor de fleste 
naboer. Kun aktiviteter efter normal arbejdstid kan re-
sultere i støjpåvirkninger, der overstiger de vejledende 
grænseværdier fastsat af kommunen. 

Installationen af spuns kan i korte perioder støje og være 
til gene for de nærmeste naboer. Dette arbejde vil dog 
kun stå på i en kort tid, og det forventes heller ikke, at 
det vil blive gjort om aftenen, natten eller i weekender. 
 
Anlægsaktiviteter kan give mærkbare vibrationer og 
kan det i værste fald medføre skader på bygninger. Af-
standen til nærmeste bygninger er dog så stor, at risi-
koen for gener og skader er lille. 
 
I driftsfasen vil der være flere aktiviteter på og omkring 
havnen, og derfor vil støjniveauet i denne periode sti-
ge. I figur 3 ses forskellen på støj i dagtimerne i dag, og 
når det nye havneareal er fuld udbygget. 
 
Den samlede støj fra havnen vil stige med ca. 3-10 de-
cibel. Støjen stiger mest i stor afstand fra havnen, men 
i praksis vil støjen fra havnen ikke kunne høres i disse >>

områder. Man siger, at støj skal stige med mere end tre 
decibel for, at man kan høre forskel i støjniveauet. 

Alle aktiviteter på det nye havneareal skønnes at kun-
ne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi-
er for den enkelte virksomhed i driftsfasen. 
 
Trafikken til og fra havnen vil stige, hvilket også medfø-
re en lille stigning i støjen fra vejtrafik, dog på mindre 
end en decibel. 
 

Der forventes ikke at være 
vibrationer i driftsfasen. Na-
boer til anlægsaktiviteterne vil 
blive informeret om anlægsarbejdet 
(hvorfor, hvornår og hvor længe), så man 
bedre kan tilpasse sig støjen.

Omkring Hanstholm Havn er  
der flere nationalt og 
internationalt anerkendte 
surfområder.

FIGUR 6
Den fremtidige udsigt på Helhagevej (fotostandpunkt 2).

FIGUR 5
Den eksisterende udsigt på Helhagevej (fotostandpunkt 2). 

Men...
Hvad med surfing?

FIGUR 4
Vurdering af den visuelle påvirkning af landskabet fra de udvalgte 
fotostandpunkter. 
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VISUELLE FORHOLD, LANDSKAB, KULTURHISTORIE 
OG REKREATIVE INTERESSER
I anlægsfasen vil den visuelle påvirkning af havnens 
omgivelser være mindre og kortvarig.

Når havnen er fuldt udbygget, og virksomhederne har 
etableret sig på det nye havneareal, vil landskabet have 
ændret sig i større eller mindre grad. Den fremtidige 
havn vil være karakteriseret som et teknisk landskab, 
som i forskelligt omfang ændrer kystlandskabet, bl.a. 
udsigten og oplevelsen af havet. 
 
Havneudvidelsen vil fremstå som en samlet helhed og 
en naturlig forlængelse af den eksisterende havn uan-
set, hvorfra havnen ses (se figur 5 og figur 6). Fra bun-
keranlægget ved Museumscenter Hanstholm vil påvirk-
ningen af landskabet være væsentlig og vedvarende, da 
udsigten ændres markant til et teknisk landskab i stedet 
for en udsigt ud over det åbne hav (se figur 7 og figur 8).
 
Set fra større afstand påvirkes landskabet i mindre 
grad, fordi landskabet og beplantningen omkring 
Hanstholm Knude i høj grad skjuler udvidelsen. 

Der sker ingen fysisk påvirkning af kulturhistoriske 
interesser. Lyset fra Hanstholm Fyr vil efter havneud-
videlsen stadig være synligt fra Hanstholm by og havet, 
og selvom der etableres flere lyskilder på havnen, vur-
deres det ikke, at oplevelsen af lyset fra byen og havet 
påvirkes betydeligt.
 
I anlægsfasen vil molerne blive etableret først, og der-
med vil undervandsstøj dæmpes, så marine pattedyr, 
havfugle og fisk udenfor havnen undgår væsentlige på-
virkninger. 
 
Der er gennemført en væsentlighedsvurdering af på-
virkningen af Natura 2000-områderne, N24 Hanst-
holm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og 
Vandet Sø på land samt N250 Gule Rev til vands. Vur-
deringen viser, at der ikke sker en væsentlig påvirkning 
af udpegningsgrundlaget for områderne i forbindelse 
med havneudvidelsen. 
 

NATUR
Det vurderes, at emissioner med kvælstof fra f.eks. ma-
skiner og lastbiler i forbindelse med anlægs- og drifts-
fasen vil have en ubetydelig påvirkning af de omkring-
liggende kvælstoffølsomme naturområder.
 
I anlægsfasen vil molerne blive etableret først, og der-
med vil undervandsstøj fra gennemførelse af projektet 
dæmpes sådan, at marine pattedyr, havfugle og fisk 
uden for havnen undgår væsentlige påvirkninger fra 
undervandsstøj.

Der er gennemført en væsentlighedsvurdering af på-
virkningen af Natura 2000-områderne N24 Hanstholm 
reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø på 
land og N250 Gule Rev til vands. Vurderingen viser, at der 
ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundla-
get for områderne ved gennemførelse af projektet.

ændringer i  
omgivelserne
UDVIDELSEN AF HANSTHOLM HAVN MEDFØRER UDELUKKENDE ETABLERING 
AF ANLÆG PÅ HAVET. DERMED SKER DER INGEN FYSISKE ÆNDRINGER ELLER 
VÆSENTLIGE PÅVIRKNINGER AF BESKYTTET NATUR PÅ LAND I ANLÆGSFASEN.

FIGUR 7
Eksisterende forhold ved Bunkeranlægget ved Museumscenter 
Hanstholm (fotostandpunkt 5). 

FIGUR 8
Fremtidige forhold for Bunkeranlægget ved Museumscenter 
Hanstholm (fotostandpunkt 5). 

FIGUR 9
Beskyttede naturområder (§3-områder) og Natura 
2000-habitatområder tæt ved Hanstholm Havn. 



HANSTHOLM HAVN 2017 HANSTHOLM HAVN 2017

>>

SEDIMENT OG JORD
Der kan være mindre arealer på det nye havneområde, 
som er potentielt forurenede, men ikke hvad man på 
nuværende tidspunkt kender til. 

Der kan i anlægsperioden være risiko for spild af die-
sel- og hydraulikolie i forbindelse med uheld eller ved 
opbevaring af olieprodukter. Sådanne uheld sker ty-
pisk under selve anlægsarbejdet, hvor der er personer i 
nærheden og dermed mulighed for at begrænse forure-
ningen med det samme.

Ved etableringen af det nye havneareal ønsker man at 
anvende egnede materialer fra eksempelvis udgravnin-
gen af den nye sejlrende og havnebassiner. Tidligere 
undersøgelser viser, at disse materialer ikke er forure-
net og vil derfor ikke udgøre et miljøproblem. 
 
Ved uddybning i og uden for havnen vil der blive ud-
gravet naturlige aflejringer af kalk, som måske ikke kan 
genvendes i projektet, og som derfor i givet fald skal 
klappes til havs. Klapningen vil ske på en godkendt 
klapplads og i henhold til en klaptilladelse. Klapnin-
gen af kalkholdigt sediment vurderes at ville medføre 
en mindre lokal miljøpåvirkning.
 
Når den nye havn er bygget, og virksomheder har etab-
leret sig, vil der være risiko for spild af olie og kemika-
lier fra virksomheder, skibe og køretøjer. 
 
Det forventes, at olie og kemikalier opbevares og bort-
skaffes forsvarligt. På den baggrund vurderer man, at 
påvirkningerne som følge af spild eller fejlhåndtering af 
olie og kemikalier vil være lokale og af mindre omfang. 

GRUNDVAND
Havneudvidelsen vurderes ikke at medføre en betydelig 
risiko for vandkvaliteten ved f.eks. Hanstholm Vand-
værk, idet havnen etableres nedstrøms vandværket. 

Når havnen er fuldt udbygget, vil en række nye virk-
somheder etablere sig på havnen, ligesom eksisterende 
virksomheder inden for f.eks. fiskeindustrien forven-
tes at øge produktionen, hvilket vil øge behovet for 
grundvand. Hanstholm Vandværk har kapacitet til at 
indvinde mere vand, end det gør i dag, så det forøgede 
vandforbrug burde ikke at udgøre et problem. 
 
Nogle af de nye virksomheder kan nogle håndtere olie 
og kemikalier. Uheld i forbindelse med håndtering af 
stofferne kan udgøre en risiko for en lokal påvirkning 
af grundvandet. 
 
Opbevaring og håndtering af olie- og kemikalieaffald 
hos de nye virksomheder vil blive gennemført i over-
ensstemmelse med den gældende lovgivning, og risiko-
en for påvirkning af grundvandet er derfor begrænset. 

KLIMA
Klimaændringer som eksempelvis stigende havvands-
stand og hyppigere og kraftigere stormfloder vil finde 
sted i driftsfasen. I anlægsfasen vil klimaændringerne 
være meget begrænsede.  
 
Der er foretaget en dimensionering af moler og nye 
havnearealer, således der tages hensyn til fremtidens 
stigende havvandsstand og de hyppigere og kraftigere 
storme. 
 
Kajkanterne er designet, så de er mere sikre end de nu-
værende. I 2050 vil der ikke ske oversvømmelse af kaj-
anlæg ved en 100 års hændelse (en hændelse, der kun 
forekommer én gang hvert 100. år). 
 
Havnens beredskabsplan vil blive revideret i forbindel-
se med havneudvidelsen. Beredskabsplanen skal foku-
sere på hvilke tiltag, der skal foretages, hvis mere eks-
treme vejrsituationer (f.eks. stormfloder) end forudsat 
i forbindelse med projekteringen af havnen indtræffer.

KLIMA & MILJØ SPILDEVAND OG 
OVERFLADEVAND
Spildevand fra havnen vil blive 
afledt til det kommunale rensean-
læg, hvor det vil blive renset, før 
det udledes til havet. Overflade-
vand fra havnearealet vil blive ren-
set mekanisk i olieudskillere med 
sandfang, før det udledes til hav-
nebassinet. I begge tilfælde vil ud-
ledningen hurtigt blive fortyndet. 
Miljøpåvirkningen fra udledning 
af spildevand og overfladevand vil 
derfor være ubetydelig.  

LUFTFORURENING
I anlægsfasen vil arbejdet med en-
treprenørmaskiner og skibe samt 
transport til og fra havnen medfø-
re en forhøjet koncentration af for-
urenede stoffer i luften. Det er dog 
midlertidigt, og arbejdet vil ikke 
strække sig over hele anlægsperio-
den på ca. 2,5 år.

Pga. den forholdsvis store afstand 
til de nærmeste beboede områder 
(ca. 200 meter), er der god mulig-
hed for, at de forurenede stoffer 
spredes og fortyndes. F.eks. vil 
støv fra håndtering af jord og grus 
falde til jorden tæt på anlægsområ-
det og derfor ikke påvirke de bebo-
ede områder omkring havnen. 

Luftforureningen er vurderet til 
ikke at nærme sig de grænseværdi-
er, der er fastsat af Miljøstyrelsen. 
Derfor vil påvirkningen af luftkva-
liteten og støvgenerne i anlægs-
fasen være ubetydelige. Også den 
lokale udledning af CO2 øges i an-
lægsfasen – dog ikke i et omfang, 
der har betydning for klimaet. 

Når havneudvidelsen er færdig, 
forventes en øget udledning af 
luftforurenende stoffer. Det skyl-
des bl.a., at havnen vil blive brugt 
af flere og større fiskefartøjer. Der-
udover vil de nye virksomheder 
potentielt kunne udlede både luft-
forurening og lugt, ligesom de kan 

øge 
trafik-

ken til og 
fra havnen. Det-

te vil næppe have en 
målbar effekt på luftfor-

ureningen i de beboede områ-

der 
i nær-

heden, og 
niveauerne vil 

fortsat være langt 
under gældende grænse-

værdier. 
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BEFOLKNING OG SUNDHED
I anlægsfasen er det primært støj 
og vibrationer, som kan påvirke 
befolkningen og deres sundhed.  
 
Der vil i kortere perioder være støj 
og vibrationer, der kan genere be-
folkningen, men påvirkningen 
forventes ikke at være betydelig.  

En del af surfer-området Fakir ind-
drages i projektet, men det betyder 
bl.a., at bølgerne i Fakir bliver bed-
re at anvende til surfing. Da der er 
andre store og attraktive områder i 
nærheden, vurderes inddragelsen 
af surfer-arealer ikke at påvirke tu-
rismen synderligt.  

Det forventes, at der i anlægsfasen 
skabes en betydelig beskæftigelse 
lokalt og regionalt. 

I driftsfasen kan de boliger, der lig-
ger tættest på havneområdet ople-
ve en mindre øget støjpåvirkning. 

Det betyder, at der kan ske en ube-
tydelig påvirkning af befolknin-
gens sundhed.

Generelt set betyder udvidelsen af 
Hanstholm Havn, at havnens rolle 
som en vigtig drivkraft i erhvervs-
udviklingen i Thisted Kommune 

styrkes. Også betingelserne for er-
hvervsfiskeriet og fiskeindustrien 
bliver styrket, og det forventes, at 
der skabes omkring 450 nye ar-
bejdspladser i årene efter, at udvi-
delsen er gennemført. 
 

Alt i alt forventer man, at gennem-
førelsen af projektet vil have en 
positiv effekt i forhold til befolk-
ningen og befolkningens sundhed. 

EN UDVIDELSE AF HANSTHOLM HAVN 
BETYDER, HAVNENS ROLLE SOM EN VIGTIG 

DRIVKRAFT I ERHVERVSUDVIKLINGEN I 
THISTED KOMMUNE STYRKES. 

 
OGSÅ BETINGELSERNE FOR ERHVERVSFISKERIET 

OG FISKEINDUSTRIEN BLIVER STYRKET, OG DET 
FORVENTES, AT DER SKABES OMKRING 450 NYE 

ARBEJDSPLADSER I ÅRENE EFTER, AT UDVIDELSEN ER 
GENNEMFØRT. 

Hvordan påvirker 
projektet 
befolkningen?
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