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Lokalplan nr. 3-002 

Retningslinjer for lokalplanen
Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et 
område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal 
ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker, 
planer om byudvidelse, byggemodning m.m. Ofte er et projekt lo-
kalplanpligtigt, og der skal udarbejdes lokalplan, der skal vedtages 
af byrådet. Lokalplanpligtige er f.eks. større bygge- og anlægsarbej-
der, herunder nedrivninger, større udstykninger / byggemodninger 
og byfornyelsesarbejder. Lokalplanen skal sikre, at der er sammen-
hæng i kommunens planlægning samt borgernes indsigt og indfly-
delse på planlægningen.

En lokalplan består af en redegørelse og nogle bestemmelser. I re-
degørelsen beskrives i tekst og illustrationer planens baggrund, 
indhold og forhold til den øvrige planlægning. Bestemmelserne er 
lokalplanens ”lovdel” og er bindende. Byrådet kan fastsætte bestem-
melser for et område om: anvendelse, udstykning, veje, parkering 
og stiforhold, bebyggelsens placering og udformning, bebyggelsens 
ydre fremtræden og materialer, bevaring af bygninger og beplant-
ninger, fælles anlæg m.v.

Byrådet fremlægger en lokalplan som et forslag offentligt i 8 uger. 
Alle borgere har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærk-
ninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Byrådet skal tage 
stilling hertil, inden lokalplanen kan vedtages endeligt.

En lokalplan medfører ikke handlepligt, men fremtidige ændringer 
skal følge lokalplanens bestemmelser. Hidtil lovlige forhold kan be-
stå uændret.

Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispen-
sationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Væsentlige 
afvigelser fra planen kan kun ske ved udarbejdelse af en ny lokal-
plan.

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med rådgivende arkitektfirma, KPF Arkitekter AS, Viborg

Fremlæggelse og vedtagelse

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Thisted Byråd den 18. december 2012 og har været i offentlig 
høring i perioden 19. december 2012 – 13. februar 2013.

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Thisted Byråd den 23. april 2013.
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Læsevejledning

Nærværende lokalplan skal ses i sammenhæng med kommuneplan-
tillæg nr. 10 med tilhørende VVM-redegørelse og dertil hørende rap-
porter mv., som sammen danner det planlægningsmæssige grund-
lag for udvidelsen af Hanstholm Havn.

Oversigt over dette planlægningsmæssige grundlag kan ses i tabel 
1 på side 5.

Kommuneplantillæg nr. 10 med VVM
Kommuneplantillægget er det overordnede planlægningsmæssige 
dokument, der fastlægger retningslinier for og udlægger arealer til 
udvidelsen af Hanstholm Havn, samt definerer ram-merne for lokal-
planlægningen. Da kommuneplantillægget ifølge LBK nr. 1510 af 
15. december 2010 medfører pligt til en vurdering af visse offent-
lige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), ledsages forslaget 
til kommuneplantillæg af en VVM-redegørelse.

VVM-redegørelsen beskriver og vurderer anlæggets direkte og indi-
rekte virkninger på miljøet. Redegørelsen giver en samlet beskrivel-
se af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag 
for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projek-
tets udformning og gennemførelse. VVM-redegørelsen indeholder 
en redegørelse for den forudsatte rækkefølge for planens gennem-
førelse.

Kommuneplantillægget og VVM redegørelsen vedrører en udvidelse 
af Hanstholm Havn, hvor der bliver mulighed for sejlads med større 
skibe og for opsætning af 10 nye vindmøller. I forbindelse med ud-
videlsen bliver der nye kaj- og baglandsarealer og der er i VVM rede-
gørelsen beskrevet nye potentielle aktiviteter som f.eks. vedligehold 
boreplatforme.

Kommuneplantillæg, den tilhørende VVM redegørelse og lokalpla-
nen er en ramme der giver mulighed for aktiviteterne kan tillades 
efter Planloven. Derudover skal de overholde øvrig gældende lov-
givning. Der kan komme yderligere aktiviteter og nogle af dem kan 
være omfattet af emnerne i VVM bekendtgørelsen. Inden de kan til-
lades, skal det vurderes om de er VVM pligtige og de er indeholdt i 
denne VVM, hvis det ikke er tilfældet, skal der gennemføres en ny 
VVM proces, før de kan påbegyndes.

VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med forslag til kommu-
neplantillæg til kommuneplanen 2010-2022 for Thisted Kommune. 
VVM-redegørelsen har særskilt indholdsfortegnelse.

VVM-tilladelse
Alle VVM-pligtige anlægsprojekter skal have en tilladelse baseret på 
en gennemført VVM-procedure før projektet må påbegyndes. Til-
ladelsen kan erstattes helt eller delvis af en tilladelse efter råstof-
lovens § 7, en tilladelse efter vandforsyningslovens § 18 eller en 
godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §§ 28 og 33. Resultatet 
af den gennemførte VVM-procedure lægges til grund, når afgørelsen 
træffes efter disse love.
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Redegørelse

Planer/rapporter der forudsæt-
tes for anlæggets etablering

Formål Myndighed

Kommuneplantillæg nr. 10 Retningslinier for, arealreservation 
til udvidelse af Hanstholm Havn.
Rammer for lokalplanlægning af 
området.
Basis for at Thisted Kommune kan 
udstede VVM-tilladelse(r)

Thisted Kommune

VVM-redegørelse
(bilag til kmp) indeholdende:

- ikke-teknisk resumé
- baggrundsrapporter (kilde-
materiale)

- miljøvurdering/miljøredegø-
relse

Vurdering af de konkrete an-lægs 
virkninger på miljø 

Jf. VVM bekendtgørelsen nr. 1510 
af 15. december 2010 og lov om 
miljøvurdering af planer og pro-
grammer, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1398 af 22. oktober 2007 med æn-
dringer i lov nr. 250 af 31. marts 
2009.

Thisted Kommune (landterrito-
rium)
Kystdirektoratet (søterritorium)

Thisted Kommune

Lokalplan nr. 3-002 Regulerende og bindende bestem-
melser for borgere og virksomhe-
der i lokalplanområdet/delområ-
der.

Thisted Kommune

Efterfølgende tilladelser* Formål Myndighed

VVM tilladelse(r) Tilladelse(r) til at planens anlæg 
kan realiseres.
Vilkår for anlæggets realisering for 
så vidt angår landdelen, inklusiv 
vindmøllerne.

Thisted Kommune

VVM tilladelse(r) Tilladelse(r) til at planens anlæg 
kan realiseres.
Vilkår for anlæggets realisering for 
så vidt angår søterritoriet.

Kystdirektoratet

Miljøgodkendelse(r) Vilkår for enkeltanlægs realisering. Thisted Kommune

Tabel 1: Oversigt over planer, 
rapporter og tilladelser, som er 
en forudsætning for anlæggets 
etablering.

*Der kommer efterfølgende et 
tillæg til Thisted Kommunes 
spildevandsplan, da der idag ikke 
er en spildevandsplan for de nye 
landarealer.

Ved VVM-pligt må VVM-tilladelsen eller anden tilladelse eller god-
kendelse, der giver bygherren ret til at gennemføre projektet, ikke 
gives før VVM-proceduren er afsluttet, og byrådet endeligt har ved-
taget de nødvendige kommuneplanretningslinjer for anlægget.

De VVM-pligtige anlægsprojekter vil ofte samtidig være omfattet af 
krav om andre typer af tilladelser før påbegyndelsen af projektet, for 
eksempel en byggetilladelse.

En VVM-tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år 
efter at den er meddelt, planlovens § 56, stk. 1.
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En VVM-tilladelse offentliggøres med klagevejledning, samtidig med 
at den meddeles ansøgeren.

I forbindelse med VVM-tilladelsen stilles der de vilkår, som er nød-
vendige for at fjerne eller reducere de væsentlige virkninger på 
miljøet, som anlægget giver anledning til, og som er påvist i VVM-
redegørelsen.

VVM-tilladelsen indeholder de nødvendige vilkår for etableringen og 
undertiden driften af anlægget. Fastsættelse af vilkår beror på en 
konkret vurdering i det enkelte tilfælde og vil være konkrete, admi-
nistrerbare og begrundede.

VVM-proces
I perioden december 2009 - januar 2010 blev der afholdt foroffent-
lighedsfase herunder borgermøde i forbindelse med den igangsatte 
VVM-proces for havneudvidelsen, og i perioden derefter (2010-
2011) blev der jævnligt afholdt orienterende borgermøder om sta-
tus for planerne for havneudvidelsen. 

Thisted Kommune har i juni 2012 foretaget en supplerende høring 
af de offentlige myndigheder for at sikre, at miljøvurderingslovens 
regler er fulgt.

Der er i perioden 2011-2012 afholdt workshopforløb med både fi-
skeri- og serviceerhverv om arealbehov og detailindretning af hav-
nen, ligesom udviklingspotentialer og -udfordringer for Hanstholm 
Havn er identificeret.

Hanstholm Havn har ligeledes jævnligt informeret offentligheden 
om havnens planer og status på disse via dagspressen.

VVM-redegørelsen belyser emner, som er indkommet i forbindelse 
med projektets første offentlighedsfase, som angivet i redegørelsen.
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Redegørelse

Lokalplanområdets afgrænsning, 
Luftfoto 2010Baggrund for lokalplanen

Baggrunden for planlægningen af Hanstholm Havn er, at havnen har 
udarbejdet en udviklingsplan i 2009 med det formål at sikre hav-
nens fortsatte udvikling som erhvervshavn, samt sikre at havnen 
også i fremtiden vil være attraktiv som erhvervshavn.

Udviklingsplanen angav beslutning om en udvidelse af den eksiste-
rende havn mod nordøst til ca. 3 gange sin nuværende størrelse, 
samt etablering af vindmøller på nye ydermoler.

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre:

• Udvidelse af havnen på søterritoriet
• At området sikres en anvendelse til havnerelaterede formål,  
 herunder ændring af anvendelse for tidligere planlagte om- 
 råder.

Nationalpark Thy

Fyret

Kirke

Pynten

Centerområde

Skole
Boligområde

Kolonihaver

Hotel

Erhverv

Renseanlæg
Museumscenter
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• Anlæg af dokfaciliteter
• Offshore service
• Opstilling af vindmøller
• Opførsel af bølgeenergianlæg
• Overførsel af areal til byzone
• Håndtering og opbevaring af bulk og projektgods
• Færgedrift

Dertil skal lokalplanen for Hanstholm Havn sikre, at befolkningen 
får indsigt i udvidelsesplanerne for Hanstholm Havn og lejlighed til 
at kommentere disse inden Thisted Kommune træffer beslutning 
om at godkende udvidelsen.

Nærværende lokalplan omfatter ud over havneudvidelsen tillige tid-
ligere lokalplanlagte mindre områder på havnen, samt områder på 
havnen der i dag kun er omfattet af kommuneplanen. Inddragelsen 
af disse arealer sker for at der fremover ligger en samlet lokalplan 
for hele Hanstholm Havn, som sikrer at havnen kan udvikles.

Denne lokalplan erstatter således de lokalplaner, der findes inden-
for denne lokalplanes område, dog undtaget lokalplanen for Hanst-
holm Renseanlæg, som kun delvist er omfattet af denne lokalplan. 
For renseanlægget vil lokalplan 1.27 fortsat være gældende.

Formål med havneudvidelsen
Den planlagte havneudvidelse giver mulighed for modtagelse af 
større skibe end i dag, skaber optimale besejlingsforhold uanset 
vejrlig og åbner op for nye forretningsområder, der er afgørende 
for hele regionens positive udvikling. Samtidig giver den nye havn 
mulighed for adskillelse af de forskellige aktiviteter, hvilket vil være 
en fordel i forbindelse med håndtering af fødevarer (fisk).

Blandt formålene med havneudvidelsen er at:

• Fastholde og udbygge havnens status som en af Europas  
 største konsumfiskerihavne
• Åbne op for nye forretningsmuligheder – herunder udnytte  
 havnens enestående placering i forhold til offshore relate- 
 rede anlæg i Nordsøen
• Udbygge havnens position som godshavn – både nationalt  
 og internationalt
• Åbne mulighed for faste ruter til Færøerne, Island, Norge  
 og Skotland
• Bidrage positivt i forhold til udbygning og udnyttelse af  
 vedvarende energi inden for bl.a. vind- og bølgeenergi
• Opførelse af vindmøller på havnen

Udvikling af havnen
Omsætningen på Hanstholm Havns fiskeriauktion gør, at Hanstholm 
Havn er en af de største fiskerihavne i Europa. Denne position er 
opnået via havnens beliggenhed i forhold til fiskepladserne, en stor 
og bred opkøberkreds, service døgnet rundt samt et effektivt trans-
port set-up, der gør, at fisken kan komme til det europæiske marked 
hurtigst muligt.
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Hanstholm Havn betragtes som en af de største og vigtigste inte-
grerede drivkræfter i erhvervsudviklingen i kommunen og Region 
Nordjylland. Koncentrationen af arbejdspladser på det relativt lille 
geografiske område, som havnen udgør, er unik for området. Da 
der samtidig er tale om en stigende økonomisk betydning af aktivi-
teterne i havnen, bliver havnen et naturligt omdrejningspunkt som 
en drivkraft og vækstmotor i lokalområdet. Denne udvikling skal 
fortsætte i de kommende år, hvis havnens overlevelse skal sikres 
på sigt, og havnen fortsat skal bidrage til den samlede økonomiske 
udvikling lokalt og regionalt. 

Det er vurderingen, at såfremt Hanstholm Havn skal fastholde og 
udvide sin position for så vidt angår fiskerierhvervet skal havnen 
udbygges. Da fiskerierhvervet ikke nødvendigvis resulterer i øget 
beskæftigelse i havnen og dens nærhed, ønsker man også at forøge 
væksten i øvrige eksisterende erhverv samt tiltrække nye erhverv 
herunder videreudvikle godsområdet samt tiltrække og udvikle offs-
hore- og vedvarende energi-aktiviteter.

På godsområdet er der tale om at tiltrække og udvikle traditionelle 
aktiviteter som færgegods (Ro/Ro), landing, oplagring og videresalg 
af sømaterialer, håndtering af stykgods samt rederibetjening af for-
skellige industrier i baglandet. Foruden dette er det forventningen, 
at der på sigt kan tiltrækkes større fiskefartøjer end i dag, så der 
f.eks. er mulighed for etablering af yderligere fiskeforarbejdnings-
virksomheder. Ligeledes kan de eksisterende dok-faciliteter udvides.

På offshore-området er det forventningen, at man kan tiltrække en 
del af markedet inden for offshore reparationer og genindvinding. 

På området for vedvarende energi vil Hanstholm i forbindelse med 
udvidelsen og opstilling af vindmøller blive en plus-energi havn. 
Havnen har en unik beliggenhed i forhold til flere vindmølleprojek-
ter i Nordsøen, hvilket gør at både etablering og service kan udføres 
fra havnen (f.eks. støbning af fundamenter, samling af møller, ind- 
og udskibning mv.)

I området omkring Hanstholm Havn ligger flere testanlæg indenfor 
bølgeenergi. Den førende position indenfor bølgeenergi forventes 
bibeholdt fremover.

En fortsat udvikling af havnen indenfor de ovenfor nævnte områ-
der bygger på en række synergieffekter, hvor de enkelte aktiviteter 
komplementerer hinanden, og samtidig stiller en række fælles krav 
til havnens fremtidige fysiske udformning, som følger: 

• Forøget vanddybde
• Bedre indsejlingsforhold
• Mere kajplads
• Større arealer i og omkring havnen, kaldet baglandsarealer

Det er vurderingen fra havnens side, at en fortsat udvikling af fiske-
rierhvervet skal ske ved tiltrækning af stadigt større fartøjer især 
fra udlandet. For at dette kan ske, skal en række af de nuværende 
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fysiske installationer på havnen udbygges.

0-Alternativet
Beskrivelsen af konsekvenserne af, at havneudvidelsen slet ikke gen-
nemføres, er blandt andet udfærdiget på baggrund af Hanstholm 
Havns udviklingsplan samt supplerende oplysninger fra Hanstholm 
Havn og Thisted Kommune.

Da der ikke er tilstrækkeligt store ledige arealer i den eksisterende 
havn, vurderes det, at der skal ske en udvidelse af de havnenære 
erhvervsarealer (baglandsarealer) for at flere erhvervsvirksomheder 
indenfor det traditionelle godsområde samt indenfor offshore- og 
vedvarende energi-området kan tiltrækkes.

Uden en forbedring af de besejlingsmæssige forhold i Hanstholm 
Havn mht. vanddybde, indsejlingsforhold og kajplads vurderes det 
vanskeligt for havnen at fastholde og udvide sin position for så vidt 
angår fiskerierhvervet. Hvad angår både konsum- og industrifiskeri, 
vil det, med den igangværende udvikling med større fartøjer med 
større dybgang, være vanskeligt at fastholde det eksisterende ni-
veau på forretningsområdet og endnu sværere at udvikle med en 
uændret besejlingsdybde. Dette vil også have en negativ effekt på 
den lokale fiskeindustri, og dermed fiskeeksporten, der er afhængig 
af, at råvarerne landes lokalt. Desuden anses det ikke for muligt at 
tiltrække og udvikle offshore- og vedvarende energi-aktiviteter med 
de nuværende besejlingsforhold.

Med andre ord vurderes det, at hvis havnen ikke udvides (dvs. 0-al-
ternativet fastholdes) er denne potentielle erhvervsudvikling som 
beskrevet i udviklingsplanen ikke mulig at realisere. 0-alternativet 
betyder således, at havnen på sigt kan have vanskeligt ved fortsat 
at være attraktiv for eksisterende og nye virksomheder og brugere.

Samlet betyder 0-alternativet, at havnens muligheder for udvikling 
er begrænsede. Dette vil givetvis have en negativ effekt på udviklin-
gen af erhvervsliv og beskæftigelse i såvel Thisted Kommune som i 
regionen. Uden udvidelse og dermed udvikling vil havnen ikke kun-
ne medvirke til at stoppe den negative spiral, som i stigende grad 
opleves i mange dele af landet, og som går ud over udvikling i be-
skæftigelse og efterfølgende resulterer i en affolkning af området, 
hvor befolkningstallet falder.

Set i et større perspektiv må det forventes, at Hanstholm Havn på 
sigt - ved manglende udvidelsesmuligheder - vil miste en del af den 
dynamik og konkurrenceevne, der i dag findes på havnen. Dette vil 
betyde en yderligere nedgang i aktiviteterne på havnen, og på sigt 
kan havnen komme til at spille en meget lille rolle i erhvervsudvik-
lingen.

Foruden tabet af indtægter og arbejdspladser vil 0-alternativet også 
betyde, at de muligheder, der ønskes fremmet af transportpolitiske 
årsager fra såvel den Europæiske Kommissions side som fra dansk 
politisk side (for overflytning af gods og projektlaster fra landevej 
til søvej) forringes. En manglende udbygning af den maritime in-
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frastruktur i og omkring Hanstholm Havn vil således gå imod de 
nationale og europæiske politiske ønsker om at overflytte gods fra 
miljøbelastende og trængselsramte transportformer på vejene og til 
mindre miljøbelastende transportformer som skib.

Overførsel af godstransport fra landevejsnettet til søvejen vil kunne 
bidrage til en nedbringelse af omkostningerne påført samfundet (de 
eksterne omkostninger). De eksterne omkostninger inkluderer de 
omkostninger, transporten påfører samfundet, og som transportfor-
men ikke selv betaler, dvs. luftforurening, klimapåvirkning, uheld, 
støj, trængsel og infrastruktur. Således viser beregninger fra Syd-
dansk Universitet, at de eksterne omkostninger ved transport af 16 
tons gods over 100 km er seks gange højere for gods transporteret 
med lastbil eller dieseltog end ved godstransport med skib. 16 tons 
gods svarer til en gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse på en lastbil.

Således vil 0-alternativet betyde, at denne mulighed for at nedbringe 
miljøpåvirkninger som følge af luftforurening, klimapåvirkning, støj, 
trængsel mv. ved overflytning af godstransport fra landevej til søvej 
ikke muliggøres.

Det eksisterende havneanlæg i Hanstholm giver ikke muligheder for 
etablering af store møller primært af støjmæssige og arealmæssige 
årsager. Anvendelse af vindmølle-el er en af de billigste måder at 
reducere CO2-udledningen fra elproduktion, og analyser fra bl.a. 
Energistyrelsen viser, at når miljøomkostninger og eventuelle CO2 
kvotekøb medregnes, så er vindkraft den samfundsøkonomisk bil-
ligste teknologi til elproduktion.

Beregninger viser, at de i hovedforslaget planlagte 10 store møller 
vil have en årlig produktion på 125.000 MWh svarende til en redukti-
on af CO2-udledningen på 98.000 tons/år. 0-alternativet vil således 
ikke bidrage til opfyldelse af Thisted Kommunes energipolitiske mål 
om at fremme en ambitiøs energi- og miljømæssig udvikling herun-
der at nedbringe CO2-udledningen og være centrum for udvikling af 
vedvarende energi.

Ønskes store møller placeret i området ved Hanstholm vurderes 
det (i VVM-redegørelsens baggrundsrapport ”Baggrundsrapport for 
landskab og kulturmiljø for udvidelsen af Hanstholm Havn”) visuelt 
som mest hensynsfuldt overfor landskabet omkring og Hanstholm 
by at placere disse i havneområdet, hvor møllerne vil indgå i kon-
tekst med de øvrige tekniske anlæg. Denne hensyntagen overfor 
landskabet vil med 0-alternativet ikke være muligt.

Hvis havneudvidelsen ikke gennemføres vil det således have en ræk-
ke konsekvenser for forhold som socioøkonomi, luftforurening, kli-
mapåvirkning, støj, trængsel mv. For forhold som naturinteresser, 
rekreative interesser herunder surfforhold, kystmorfologi og vand-
kvalitet vurderes påvirkningen at være uændret i forhold til dagens 
situation.

Statslige interesser i danske havne
Miljøministeriet har i samarbejde med KL og Transportministeriet 
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udviklet nogle principper for planlægning i byer med aktive er-
hvervshavne. Principperne vil indgå i varetagelsen af de statslige 
interesser i forbindelse med ændringer af kommune- og lokalplaner 
i og omkring havne af national interesse.

Af “Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 
2013” fremgår, at det er et statsligt mål at sikre udviklingsbetingel-
ser for havne som transportkundepunkter og som erhvervsområder 
for virksomheder, der har behov for skibstransport, i samspil med 
byen i øvrigt.

Det fremgår endvidere af oversigten, at Miljøministeriet og Trans-
portministeriet i dialog med KL vil aftale principper for, hvordan de 
statslige mål kan indarbejdes i den kommunale planlægning.

De principper, som fremover vil blive lagt til grund for de to mini-
steriers vurdering af planlægning for byudvikling i og omkring de 
centrale havne, fremgår af et notat, der er aftalt mellem Naturstyrel-
sen, KL og Transportministeriet, og som supplerer udmeldingerne i 
oversigtens kapitel 5.6, der fortsat er gældende. 
Principperne gælder frem til og med afslutningen af kommuneplan-
revisionen i 2013, hvorefter KL og de to ministeriet vil vurdere be-
hovet for eventuelle ændringer.

Uddrag af ovennævnte notat:
”Det er et statsligt mål at sikre de bedst mulige betingelser for den 
fortsatte udvikling af de centrale havne som effektive transportknu-
depunkter og som erhvervsområder for aktive konkurrencedygtige 
virksomheder. Det er samtidigt et mål, at havnenes udvikling sker i 
samspil med udviklingen af den omkringliggende by.

Endvidere er det et statsligt mål, at der på nationalt niveau er til-
strækkelig havnekapacitet og placeringsmuligheder for virksomhe-
der med særlige behov for søtransport.

Følgende overordnede interesser skal derfor sikres i den kommu-
nale planlægning i og omkring de havne, hvor der er overordnede 
interesser:

• Der skal på nationalt niveau være tilstrækkelige arealer til hav-
neformål og til lokalisering af erhverv, der anvender søtransport. 
Det gælder fx havnearealer til opretholdelse af energiforsyningen, 
herunder forsyning med og fremstilling af biobrændsler, udskibning 
af olieprodukter, elværkernes havne og oplag mv.

• Planlægningen må ikke hindre udviklingsmuligheder for håndtering 
af godstyper, som er af national betydning for godstransporten eller 
erhvervslivets vækstbetingelser - fx containergods og vindmøller.

• Der skal på nationalt niveau være arealer til at sikre overordnede 
trafikforbindelser og godsstrømme fx RO/RO og færgefart.

• Der skal sikres en regional fordeling af havnearealer med facilite-
ter for losning og distribution af marine råstoffer.



13

Lokalplan nr. 3-002

Redegørelse

• Der skal på nationalt niveau være tilstrækkelig havnekapacitet til 
fiskerierhvervets behov.

• Kommunerne bør ved planlægning af zonering og tilsvarende til-
tag til forebyggelse af miljøkonflikter, forholde sig til det fremtidige 
udviklingsbehov for havnedrift og for havnevirksomheder.”

Planlægningen for udvidelse af Hanstholm Havn falder i tråd med 
ovennævnte statslige mål.

Havneudvidelsen i forhold til Nationalpark Thy
Planens anvisning af en udvidelse mod nordøst er en ændring i for-
hold til de planmæssige forudsætninger der tidligere var lavet for 
havnen (regionplantillæg nr. 33 Viborg Amt), hvor der planmæssigt 
var reserveret store landarealer mod syd, hvor der kunne udgraves 
en større inderhavn, med tilhørende baglandsarealer. Arealreserva-
tionen omfattede store arealer, der i dag ligger i Nationalpark Thy, 
og med den nye planlægning vil disse arealer derfor ikke længere 
indgå i havnens udviklingsplaner. I forhold til tidligere kommune-
planlægning vil nærværende planer sikre, at udvidelser af havnen 
ikke nærmer sig nationalparkens arealer i samme omfang som tid-
ligere planlagt.

Lokalplanens område mod sydvest ligger indenfor kommunepla-
nens rammeområde nr. 3.E.39. Lokalplanen omfatter kun delvist 
rammeområdet, for derved at undgå inddragelse af beskyttet natur 
jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3 og Natura2000 området ved 
Nationalparken.

Klimakommune
Med publikationen ”Helhedsorienteret energipolitik for Thisted Kom-
mune” (tilgængelig på Thisted Kommunes hjemmeside) præsenteres 
en helhedsorienteret energipolitik for Thisted Kommune. Politikken 
er vedtaget af byrådet den 30. juni 2009.

Målet er at fremme en ambitiøs energi- og miljømæssig udvikling i 
alle dele af kommunen. Målet er også at få Thisted sat på verdens-
kortet som Europas førende klimakommune. Det vil sige en fore-
gangskommune, der tager størst muligt hensyn til nedbringelse af 
belastningen fra CO2 og andre klimagasser.

Af kommuneplanen 2010 - 2022 fremgår, at det er Thisted Byråds mål:

• som kommunal virksomhed at nedbringe CO2-udledningen med 
3 % hvert år frem til 2025, jf. aftale med Danmarks Naturfrednings-
forening.

• at arbejde for en 100% udfasning af fossile brændstoffer inden 
år 2025 i hele Thy og Hannæs. Fremme indførelsen og udviklingen 
af biomasseproduceret energi - i samarbejde med samtlige aktører.

Opførelse af nye vindmøller på Hansholm Havn falder i tråd med 
kommunens politik om at nedbringe CO2-udledningen og øge pro-
duktionen af vedvarende energi.
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Teknisk projektbeskrivelse af havnens udformning
Havnens udformning er fastlagt på baggrund af detaljerede analyser 
af besejlingsmæssige forhold, bølgeuro i havnebassinerne og sedi-
menttransport forbi havnen. Dette med henblik på at optimere
•  besejlingsforholdene således, at der sikres så få dage som 

muligt, hvor havnen ikke kan besejles. 
•  havnens udformning således, at det giver anledning til 

mindst mulig bølgeuro inden for ydermolerne.
•  havnens udformning således, at det medfører minimal til-

sanding af havnens indsejling. (besejlingsmæssige forhold).

Havnens layout er således designet med det formål at skabe optima-
le rammer for havnedriften i Hanstholm, herunder bl.a. forbedrede 
besejlingsmæssige forhold, forøgelse af kaj- og baglandsarealer, 
vanddybder op til 12,5 m mv. Prioriteringen har været at placere de 
forskellige tekniske elementer på havnen med hensyn til dette. 

Udvidelsen af Hanstholm Havn, som beskrevet, vil give mulighed for 
modtagelse af større skibe end i dag og åbne op for nye forretnings-
områder, herunder udnytte havnens enestående placering i forhold 
til offshore relaterede anlæg i Nordsøen. 

Projektets delelementer og tidsplan:
Havneudvidelsen omfatter et areal på ca. 165 ha, heraf er ca. 73 ha 
nye landarealer, som skal anvendes til havnerelaterede formål. Af 
disse 73 ha er 63 ha i dag søterritorium.

Havneudvidelsen tænkes gennemført etapevis, således at de nye 
ydermoler etableres i første etape. Når ydermolerne og dermed den 
nye indsejling til havnen er etableret, lukkes den eksisterende hav-
neindsejling. I de efterfølgende etaper forøges vanddybderne i den 
nye havn, indfatninger og kajer etableres og de nye landarealer op-
fyldes. 

Projektet omfatter også opstilling af 10 vindmøller. Heraf opstilles 9 
møller på/ved ydermolerne og en mølle på havnearealet. Der etab-
leres kabelforbindelse til møllerne. På grund af eksisterende møller 
på havnen kan det af støjmæssige årsager blive nødvendigt at idrift-
sætte de nye møller i to etaper. Møllerne opstilles efter molerne er 
etableret, og har således status af landmøller.

Der etableres ikke kørevej på ydermolerne, da en sådan af sikker-
hedsmæssige årsager kun kan anvendes få dage årligt som følge af 
de barske vejrforhold. Derfor vil serviceringen af møllerne ske via 
skib.

Havnearealerne tages i drift successivt, hvilket betyder at nogle an-
lægsaktiviteter vil foregå samtidig med, at driften er påbegyndt på 
de nyanlagte havnearealer.

En principtidsplan for det forventede forløb fremgår af nedenstå-
ende principtidsplan. Principtidsplanen er baseret på opstart af an-
lægsarbejdet i 2013. Den endelige tidsplan fastlægges ved detail-
projektering og i udførelsesfasen.
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Etaperne:
Anlægsfasen: 
Etape 1: Etablering af ydermoler og ny havneindsejling (3år)
Etape 2: Ny indsejling, uddybning, kaj og nye landarealer (2 år)
Etape 3: Uddybning, nye kajer og nye landarealer (2 år)
Etape 4: Uddybning, nye kajer og opfyldninger (2 år)
Opstilling af møller 

Den eksisterende havn holdes åben for sejlads gennem hele anlægs-
fasen.

Etape 1: Etablering af ydermoler og ny havneindsejling (3 år)
Den nye Nordvestmole vil strække sig mod nordøst i en lige linje fra 
den eksisterende havneindsejlings vestlige molehoved. I sin færdige 
udformning vil Nordvestmolen have en længde på ca. 1.650 m. Den 
nye havneindsejlings vestlige molehoved vil ligge på en position, 

Principtidsplan, der viser det for-
ventede forløb for projektets ho-
vedelementer. Den endelige tids-
plan fastlægges i forbindelse med 
detailprojektering og i udførelses-
fasen.
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hvor den nuværende vanddybde er ca. 13,5 m. Nordvestmolen bliver 
hovedsageligt anlagt på sandbund i et område, hvor de nuværende 
vanddybder varierer mellem 6 og 14 m.

Den nye Østmole etableres som en forlængelse af den eksisterende 
Roshage Mole, som forstærkes, hvis det viser sig nødvendigt i for-
bindelse med detailprojektering og/eller i udførelsesfasen. Fra Ros-
hage Mole vil Østmolen blive anlagt med buet form mod nord og 
nordnordvest frem til den nye havneindsejlings østlige molehoved. 
Østmolen bliver anlagt, hvor der i dag er vanddybder fra ca. 4,5 m 
til 12 m. Den nye Østmole vil være ca. 800 m lang (målt fra Roshage 
Moles molehoved). Molernes ydre fremtoning fremgår af nedenstå-
ende illustration.

Etableringen af ydermolerne vil hovedsageligt blive gennemført i 
sommerhalvåret, dvs. i perioden ca. 1. april til ca. 1. oktober. Vejr- og 
bølgeforholdene, og de dermed forbundne vejrligsforhold og risici 
for skader, om efteråret og vinteren vurderes uegnede til gennemfø-
relse af anlægsarbejder i åbent farvand ved Hanstholm. Anlægspe-
rioden forventes derfor at strække sig over i alt tre arbejdssæsoner 
(3 år). Anlægsarbejdernes forventede forløb beskrives nedenfor.

De første ca. 800 m af Nordvestmolen påtænkes anlagt i 1. arbejds-
sæson fra et punkt umiddelbart øst for eksisterende østlige moleho-
ved mod nordøst. Ved afslutningen af arbejdssæsonen vil der blive 
etableret en provisorisk sikring af den færdiggjorte del. 

Etablering af Nordvestmolen fortsættes i 2. arbejdssæson og afslut-
tes med en provisorisk sikring nær positionen for det nye moleho-
ved. Hele Nordvestmolen forventes færdigetableret i 2. sæsonmed 
undtagelse af sektionen ved nuværende havneindsejling og nyt mo-
lehoved, afhængigt af entreprenørens arbejdsplan og vejrforhold. 
Forarbejde for de to molehoveder påtænkes udført i 2. sæson, hvor 
arbejdet kan foregå beskyttet mod vejrlig bag den del af Nordvest-
molen, der er etableret i 1. sæson.

Eksempel på ydermole udført med 
Xblocks.
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Østmolen påtænkes anlagt i sin helhed, de to molehoveder forven-
tes færdigetableret og den eksisterende Roshage Mole vil blive reno-
veret, hvis der er behov herfor, i 3. arbejdssæson.

De to molehoveder og yderste del af Østmolen anlægges i første 
del af 3. arbejdssæson, således at omlægning af besejling af eksi-
sterende havn til den ny havneindsejling, der gennemføres i sidste 
del af 3. sæson, ikke bliver forstyrret af arbejdsfartøjer for anlæg af 
Østmolen. De yderste 200 m af eksisterende østmole fjernes medio 
af 3. sæson 

For at kunne tage den nye havneindsejling i brug er det nødvendigt 
at foretage en uddybning til kote -9,0 m i en rende langs Nordvest-
molen, med en bredde på 75 m svarende til bredden mellem de 
eksisterende tværmoler i Hanstholm Havn. 

Efter færdiggørelse af den midlertidige sejlrende langs Nordvestmo-
len og den ny havneindsejling vil den eksisterende havneindsejling 
blive afspærret, og Nordvestmolen vil blive færdiggjort ved opbyg-
ning af moleprofil tværs over eksisterende havneindsejling.

Etape 2: Ny indsejling, uddybning, kaj og nye landarealer (2 år)
Etape 2 påtænkes at omfatte følgende anlægsarbejder (se også ne-
denstående illustration):

•  Etablering af ca. 450 m stenindfatning i indsejling til havn 
for absorption af bølgeenergi i den nye forhavn

•  Uddybning til -12,5 m nær havneindsejling, langs Nordvest-
molen og en del af Østbassinet.

•  Etablering af i alt ca. 525 m spunsvæg med tilhørende 50 m 
bred kajgade 

•  Etablering af ca. 340.000 m2 landareal langs Østmolen ved 

Anlægsarbejder i havnen - etape 
1.
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opfyldning. Opfyldningsarbejdet sker ved genanvendelse af 
uddybningsmaterialet fra havneindsejling og med indvundet 
fyldmateriale fra råstofområder.

 

Stenindfatningen forventes etableret relativt tidligt i etape 2 for at 
mindske bølgeuroen i forbindelse med opfyldning langs Østmolen 
samt etablering af spunsvægge. 

Etape 3: Uddybning, nye kajer og nye landarealer (2 år)
Etape 3 forventes at omfatte følgende anlægsarbejder (se også ne-
denstående illustration):

•  Uddybning af resten af det nye Østbassin til -12,5 m, samt 
af en mindre mængde i eksisterende forhavn til -9,0 m. 

•  Etablering af ca. 550 m spunsvæg i nuværende forhavn med 
vanddybde 9,0 m, med tilhørende 50 m bred kajgade. 

•  Etablering af nye 40.000 m2 landarealer i nuværende for-
havn ved opfyldning i området afgrænset af den nye kaj, 
nuværende østmole og østre tværmole. Opfyldningsarbejdet 
sker ved genanvendelse af uddybningsmaterialet fra hav-
neindsejling og med indvundet fyldmateriale fra råstofom-
råder. Adgangen til dette areal vil ske ad eksisterende vej 
langs nuværende østmole.

•  Etablering af ca. 470 m spunsvæg med vanddybde på 12,5 
m, med tilhørende 50 m bred kajgade langs sydlige del af 
det nye Østbassin.

•  Etablering af 160.000 m2 landarealer ved opfyldning mel-
lem denne kaj og eksisterende kystlinje. Opfyldningsarbej-
det sker ved genanvendelse af uddybningsmaterialet fra 
havneindsejling og med indvundet fyldmateriale fra råstof-
områder.

Havnen efter afslutning af an-
lægsarbejdets forventede etape 2.
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Etape 4: Uddybning, nye kajer og opfyldninger (2 år)
Den skitserede etape 4 omfatter følgende anlægsarbejder (se også 
nedenstående illustration):

•  Uddybning til -10,5 m i det kommende vestbassin. Etable-
ring af ca. 750 m spunsvæg med vanddybde på 12,5 m samt 
ca. 375 m spunsvæg med vanddybde på 10,5 m, med tilhø-
rende 50 m bred kajgade. I alt bliver der ca. 1.125 m ny kaj 
med kajgade.

•  Etablering af ca. 190.000 m2 landarealer ved opfyldning, 

Anlægsarbejder i havnen - etape 
3.

Anlægsarbejder i havnen - etape 
4.
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heraf ca. 100.000 m2 på en halvø, der strækker sig ca. 400 
m ud i havnebassinet. Opfyldningsarbejdet sker ved gen-
anvendelse af uddybningsmaterialet fra havneindsejling og 
med indvundet fyldmateriale fra råstofområder.

Den endelige havn efter afslutning af anlægsarbejder kan ses af ne-
denstående illustration.

 

Opstilling af møller 
På havnen opstilles i alt 10 møller på de nye havnearealer og yder-
moler. 

De 10 møllepositioner fordeler sig på følgende vis (se også ovenstå-
ende illustration):

• 1 mølle ved indersiden af eksisterende vestmole
• 1 mølle nær molehoved for eksisterende østmole
•  4 møller langs Nordvestmolen, 3 på indersiden og 1 på selve 

molehovedet
• 2 møller langs Østmolen, på indersiden af molen
• 1 mølle på indersiden af eksisterende Roshage Mole
•  1 mølle på en position i havnen, der kommer til at indgå i 

det opfyldte område, der etableres i etape 2.

Vindmøllernes opstillingsmønster er et resultat af havnens udform-
ning kombineret med ønsket om at placere så mange møller som 
muligt på arealet, således mølledrift vil være økonomisk rentabelt. 
Derudover sætter den fremtidige havn naturligt begrænsninger for 
valg af opstillingsmønster, da der samtidig skal være størst mulig 
hensyntagen til den daglige havnedrift.

Havnen som den ser ud efter ud-
videlsen.
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Samling af tekniske anlæg
Ved placering af nye vindmøller ved havnens ydermoler, indgår møl-
lerne i en kontekst med øvrige tekniske anlæg, hvor også kraner og 
borerigge/boreplatforme vil være synlige på stedet. Denne samling 
af de tekniske anlæg på havnen vil være mest hensynsfuld overfor 
landskabet omkring og Hanstholm by, som er afskærmet fra havnen 
af fredskov og nordvendte skrænter med hede.

Vurdering af vindmøllernes visuelle påvirkning på miljøet
I henhold til Thisted Kommunes klimapolitik, er det et ønske at der 
opstilles så mange vindmøller på havnen som muligt, for derved at 
bidrage til den vedvarende energiproduktion i Danmark samtidig 
med at nedbringe kommunens CO2-udledning mest muligt .

Med udgangspunkt i kommuneplantillæg nr. 10 med tilhørende 
VVM-redegørelse, anviser lokalplanen, hvorledes vindmøller kan op-
stilles på havnen.

I VVM-redegørelsens baggrundsrapport, “Baggrundsrapport for 
landskab og kulturmiljø for udvidelsen af Hanstholm Havn”, vurde-
res de visuelle virkninger af møllernes mulige placering på havnen:

“Den fremtidige havn virker visuelt som en samlet enhed, da det 
færdige samlede anlæg vil fremstå som en del af det eksisterende 
mole- og kajanlæg.  

De nye vindmøller vil sammen med boreriggens ben være de høje-
ste elementer på havnen. Møllernes indbyrdes afstand vil betyde, at 
møllerne vil fremstå som selvstændige og punktvise elementer, men 
stadig med en samlet profil. Placeringen på ydermolen fortæller om 
havnens formmæssige ydre afgrænsning. De nye møllers højde be-
virker, at rotoren for det meste er fri af bagvedliggende elemen-
ter. I forhold til den eksisterende mølleopstilling på havneområdet, 
fremstår opstillingen af de nye møller mere entydigt som en del af 
havnens tekniske landskab.”

På havneområder er der traditionelt mange høje elementer, kraner, 
belysningsmaster mv. Vindmøllernes opstillingsmønster vil i denne 
sammenhæng kunne opleves udefineret.

Lokalplanområdet

Denne lokalplan gælder for Hanstholm Havn. Afgrænsningen af lo-
kalplanområdet fremgår af bilag 1 og 2, samt luftfoto på side 7. 
Lokalplanen erstatter i dag gældende lokalplaner nr. 1.7, 1.13, 1.16, 
1.18, 1.23, 1.25, 1.28, 1.40 og del af lokalplan 1.27. Se bilag 7. 

En del af området udgør ved lokalplanens udarbejdelse en del af 
søterritoriet. Lokalplanområdet er ca. 274 ha stort inklusiv nye hav-
nebassiner. Udvidelsen af havnen udgør ca. 165 ha. Heraf udgør nye 
landarealer ca. 73 ha og omfatter arealer på søterritoriet, der efter 
opfyldning føres i byzone og udmatrikuleres.

Udsnit af visualisering fra VVM-
redegørelsens baggrundsrapport: 
“Baggrundsrapport for landskab 
og kulturmiljø for udvidelsen af 
Hanstholm Havn”.
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Kai Lindbergs Gade, mod vest 
ved Molevej - begge fotos

Området trafikbetjenes i dag fra Kai Lindbergs Gade, der mod syd-
vest har forbindelse til Kystvejen (rute 181) mod øst til Thistedvej 
der har forbindelse mod både Thisted (rute 11 og 26/34) og Aal-
borg/Aggersund (rute 29), samt af Molevej.

Lokalplanområdet afgrænses i dag af den store skrænt mod syd, 
der ligger mellem byen og havnen og som landskabeligt element er 
karakteristisk for området.

Indenfor lokalplanområdet findes et eksisterende sommerhus, belig-
gende Molevej 33. Grundarealet med sommerhus på lejet grund, ejes 
i dag af Hanstholm Havn. I forbindelse med opstilling af vindmøller 
på havnen, vil afstandskravet på minimum 600 m (4 gange møllehøj-
den) mellem vindmøllerne og beboelse ikke kunne overholdes ved 
sommerhuset. Hanstholm Havn vil derfor i dialog med lejeren bringe 
lejemålet til ophør og bygningen vil overgå til anden anvendelse eller 
nedrives. Dette vil ske inden der opstilles nye vindmøller.

Anvendelsen af lokalplanområdet til erhvervsområde er ikke forene-
ligt med, at der i området findes et sommerhus, nemlig Molevej 33. 
Det forudsættes derfor, at ejendommen nedlægges som sommer-
hus og evt. nedrives.

Nordsøen kan være farlig og det er derfor vigtigt at redningstjene-
sterne kan fungere. Udvidelsen af havnen sikrer bedre sejladsfor-
hold og påvirker ikke redningsbåden.

Redningshelikoptere skal kunne lande i lokalplanområdet på den 
tidligere trailerplads ved ved Professor Lundgrens Gade, alternativt 
på p-pladsen øst for Hotel Pynten. Se bilag 2. 

Havnen som det ser ud nu, set fra skrænten syd for lokalplanområdet - begge fotos
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Kig mod øst langs med skrænten syd for havnen, som den ser ud nu

Landinger kan dog mest hensigtsmæssigt foregå i Thisted Lufthavn, 
som har lysafmærkning og hvor der kan landes 24 timer i døgnet.

Lokalplanområdets omgivelser

Hanstholm Fyr og Hansted Kirke
Fyret ligger syd for lokalområdet og mellem byen og Vesterhavet. 
Se luftfoto på side 7. Det blev opført i 1843 og var dengang verdens 
kraftigste.  Fra toppen af fyret, der med sine 65 m over havet også er 
Danmarks højest beliggende, er der en fantastisk udsigt over byen, 
Vesterhavet og havnen. Fyretablissementet er bygningsfredet. Der 
er ingen områdefredninger.

Hansted Kirke ligger umiddelbart nord for fyret og ligger mere end 
300 m fra lokalområdet. Derfor har naturbeskyttelseslovens § 19 
om at der ikke må opføres bebyggelse som er højere end 8,5 m i 
en afstand af 300 m fra kirken, ikke indflydelse for bebyggelse i 
lokalplanområdet.

Nationalpark Thy
Umiddelbart syd for lokalplanområdet findes mod Vesterhavet Na-
tionalpark Thy - et landskab formet af århundreders sandflugt. Se 
luftfoto på side 7. Nationalparken strækker sig fra fyret i Hanstholm 
i nord til  Agger Tange i syd og bliver mod øst afgrænset af land-
brugslandet.

Det er et område som rummer store nationale og internationale na-
tur- og landskabsværdier i form af kyst, klitter, klitheder, søer og 
klitplantager.

Der knytter sig en særlig kulturhistorie til det barske landskab nær 

Hansted Kirke
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vestkysten, og netop samspillet mellem kulturhistorie og natur er en 
bærende del af ideen om en nationalpark i Thy.

Hansted Mølleå løber fra Ræhr Sø sydøst for byen mod vest gennem 
nationalparkens nordlige del og udmunder i Vesterhavet sydvest 
for lokalplanområdet. Da lokalplanens bestemmelser foreskriver at 
udvidelser af havnen skal ske mod øst, medfører lokalplanen ikke 
ændringer af åløbet og åens udløb.

Som nævnt ovenfor har der tidligere været planlagt udvidelse af hav-
nen mod sydvest. Lokalplan nr. 1.7, 1984, som aflyses ved vedta-
gelse af nærværende lokalplan, har foreskrevet at Hansted Mølleås 
udløb ville kunne drejes mod syd. Dette er med nærværende lokal-
plan ikke længere aktuelt.

Museumscenter Hanstholm og skoven mellem havnen og byen
Museet ligger syd for lokalplanområdet og øst for den eksisterende 
havn og rummer museumsbunker, der har et samlet areal på ca. 
3000 m². Dermed er bunkerskomplekset et af de største anlæg op-
ført af besættelsesmagten under 2. verdenskrig. I midten af muse-
umsbunkeren stod en af de fire 38 cm kanoner, som udgjorde det 
tyske kystbatteri i Hanstholm. Ved bunkeren er opført en udstillings-
bygning. Se luftfoto på side 7.

Områderne ved museumscentret er udlagt til rekreative områder. Da 
der ikke er overnatningsmuligheder i området betragtes det ikke som 
støjfølsomt, hvorfor områdets status ikke strider mod lokalplanens 
bestemmelser om havnerelaterede erhvervsområder på havnen.

Kai Lindbergs Gade, mod vest ved Molevej. Eksisterende vindmøller ved Roshage

Kai Lindbergs Gade, mod nord ved Professor Lundgrens Gade

Nationalpark Thy
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Museumscenter Hanstholm

Skovområdet syd for lokalplanområdet, mellem havnen og byen er 
fredskov.

Lokalområdet Hanstholm

Hanstholm by er hjemsted for Danmarks største fiskerihavn for kon-
sumfisk. Bynavnet stammer fra fiskerlejet Hansted, som ligger ved 
vestenden af en stor horst, også kaldet Hanstholmknuden. Dette 
sted er Jyllands nordvestligste punkt, hvilket også betyder at Hanst-
holm er det sted i Danmark hvor afstanden til Norge er kortest – ca. 
100 km. Hanstholmknuden er geologisk den nordlige rest efter gla-

Tårnvej og Helshagevej, syd for 
lokalplanområdet

Roshagevej, syd for lokalplanom-
rådet - begge fotos

cial borterodering af toppen over en stor salthorst. Den er ca. 7 km 
lang og ca. 3 km bred. Endelsen -holm skyldes, at området tidligere 
har været en ø (holm), og navnet var således tidligere Hanstedholm.

I Hanstholm byggedes i 1843 fyret med dertil hørende fyrmesterbo-
lig, ligesom der fandtes en redningsstation. Området omkring fyr-
komplekset udgør i dag et flot og helstøbt kulturmiljø, med Hansted 
Kirke, fyret og bebyggelsen med de hvide huse langs Helshagevej.

Rigsdagen vedtog i 1917 at bygge en havn i Hansted. På grund af 
knappe bevillinger nåede havnen ikke at blive færdig før anden ver-
denskrig og besættelsesmagten standsede havnebyggeriet i 1942. 
Efter krigen blev havnebyggeriet genoptaget og i 1967 kunne fiske-
rihavnen åbnes, medens trafikhavnen kom til i 1997.

Hanstholm by blev i forbindelse med havnens tilblivelse spået en ud-
vikling på linje med Esbjergs. Byen blev gennemplanlagt og resulta-
tet af denne funktionsopdelte by ses tydeligt i bybilledet i dag. Byen 
er præget af store beboelsesområder/parcelhusområder, områder 
til erhverv, håndværk og industri og havneområdet, alt sammen for-
bundet af store vejsystemer. Indkøbsmulighederne og privat service 
m.m. er fortrinsvist samlet i et overdækket indkøbscenter.

Hanstholm har skole, børnehave, idrætshaller, plejecenter, samt 
fine overnatnings- og bespisningsmuligheder.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen åbner mulighed for udvidelse af havnen og sikrer at 
området anvendes til havne- og havnerelaterede formål.
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Lokalplanen åbner mulighed for opsætning af 10 vindmøller og bøl-
geenergianlæg ved ydermoler.

Bebyggelse og anlæg
Lokalplanens bestemmelser om bygningsudtryk er fastsat på bag-
grund af områdets karakter som erhvervsområde til havnerelaterede 
formål.  Det sikres at bygninger ikke fremtræder med signalfarver, 
ligesom der er bestemmelser om at høje elementer som kraner og 
lignende skal fremtræde i neutrale grå nuamcer.

Vindmøller
Vindmøllerne er traditionelle moderne møller. Der må opstilles op 
til 10 vindmøller med en totalhøjde på maksimum 150 m. Vindmøl-
lerne skal placeres jf. bilag 2, samt placeres sådan at møllernes nav-
højde opfattes som liggende på en ret linie - i samme kote.

Lokalplanen fastsætter maksimal højde og antal og fastsætter, hvor 
vindmøllerne kan placeres indenfor lokalplanområdet. Bestemmel-
serne skal sikre, at vindmøllerne belaster det omgivende landskab 
mindst muligt.

De eksisterende 4 vindmøller ved Roshage (lokalplan nr. 1.25, som 
aflyses ved ny lokalplan) skal tages ud af drift i takt med at de nye 
vindmøller tages i  drift.

Af de 4 eksisterende møller er den ene testmølle, som forventes ned-
taget oktober 2013. 5 af de nye vindmøller, med placering længst 
mod vest, må være i drift efter at den eksisterende testmølle er taget 
ud af drift og samtidigt med at de resterende 3 eksisterende møller 
er i drift, som en overgangsordning frem til 2017.

De resterende 5 nye møller mod øst må først sættes i drift efter at 
de resterende 3 eksisterende møller er taget ud af drift.

Ved en sådan overgang fra eksisterende til nye møller viser VVM-
redegørelsen, at støjkrav i forhold til omgivelserne kan overholdes 
i hele perioden.

De eksisterende 4 vindmøller ved Roshage, skal fjernes, inkl. funda-
menter, umiddelbart efter at de er taget ud af drift.

Opførelsen af vindmøller skal anmeldes til kommunen, bygherre 
skal ved anmeldelsen påvise, at støjgrænserne er overholdt.

Lokalplanens forhold til anden planlægning

Planloven
I forhold til Planlovens kystzonebestemmelser ligger lokalplanom-
rådet i den kystnære del af byzonen. Efter Planloven skal der ved 
bebyggelse, der kan påvirke kysten visuelt, redegøres for påvirknin-
gen. Hvis ny bebyggelse afviger væsentligt i højde eller volumen fra 
den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrun-
delse herfor.
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Området ligger som en direkte udvidelse af den eksisterende havn 
og afgrænses mod øst af Roshagemolen. Lokalplanen muliggør en 
udvidelse i direkte tilknytning til den eksisterende havn på ca. 165 ha 
inkl. havnebassiner, heraf ca. 73 ha nyt landområde. De maksimale 
bygningshøjder fastsættes iht. bilag 5. Den planlagte opfyldning på 
søterritoriet, anlæggelse af ny indsejling, vindmøller på ydermoler 
og evt. nybyggeri på de indvundne arealer udgør en væsentlig æn-
dring af havnens fremtoning i landskabet, jf. VVM-redegørelsen og 
visualiseringerne i dennes baggrundsrapport: “Baggrundsrapport 
vedr. landskab og kulturmiljø for udvidelsen af Hanstholm Havn”. 
Det er imidlertid Thisted Kommunes vurdering, at ændringen ikke 
vil få en negativ indvirkning på kystlandskabet.

Planlægning i kystområderne
Lokalplanen muliggør udvidelse af havenen på søterritoriet. Dette 
for at sikre havnens udvikling som erhvervshavn, herunder sikre 
statslige interesser i havnen og sikre at udvidelsen af havnen ikke 
sker ned mod Nationalpark Thy, som der tidligere har været planlagt 
for. Se afsnittet ”Baggrund for lokalplanen” ovenfor. Ved vedtagelse 
af lokalplanen overføres arealer til udvidelse af havnen fra søterrito-
riet til byzone.

I kystnære dele af byzoner skal der redegøres for den visuelle på-
virkning af de planlagte anlæg i lokalplanen for området. Ifølge lo-
vens § 16 stk. 5, gælder dette dog ikke for anlæg som der er pligt 
til at udarbejde VVM-redegørelse for. Opstilling af vindmøller er i sig 
selv et VVM-pligtigt anlæg, hvilket udvidelsen af haven også er. Da 
der er udarbejdet VVM-redegørelse for begge anlæg, er der i lokal-
planen ikke redegjort nærmere for den visuelle påvirkning af disse 
anlæg. Se baggrundsrapporten til VVM-redegørelsen: “Baggrunds-
rapport vedr. landskab og kulturmiljø for udvidelsen af Hanstholm 
Havn”, herunder også visualiseringer og en vurdering af anlæggenes 
visuelle påvirkning på omgivelserne.

Visualiseringerne fra VVM redegørelsen, “Baggrundsrapport vedr. 
landskab og kulturmiljø for udvidelsen af Hanstholm Havn” er en del 
af lokalplanens redegørelse.

Der er skabt rammer for lokalplanområdets areal øst for det eksi-
sterende renseanlæg (se bilag 2) ved kommuneplantillæg nr. 10, 
rammebestemmelser for område nr. 3.E.33.

Arealet anvendes i dag til rekreative formål. Formålet med at ind-
drage arealet i lokalplanen er at sikre, at denne anvendelse kan fort-
sætte ved fastsættelse af regulerende bestemmelser for områdets 
anvendelse. Inddragelsen begrundes således funktionelt i at sikre 
borgernes adgang til havet, ligesom lokalplanens bestemmelser om 
områdets anvendelse varetager særlige friluftsmæssige interesser 
jf. § 16 stk. 3.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at den del af arealet øst 
for renseanlægget som er beskyttet natur jf. bilag 6, skal have of-
fentlig adgang og ikke må ændre tilstand til anvendelse til landbrug. 
I området kan der opføres bebyggelse til toiletter og omklædnings-

Styrbords ydermode ved den nu-
værende indsejling til havnen
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faciliteter.

Butikker
Lokalplanen indeholder i henhold til § 15, stk. 8 bestemmelser om 
det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker i lokalplan-
området og det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til bu-
tiksformål.

Naturbeskyttelsesloven
Beskyttede naturområder
Indenfor lokalplanområdet findes beskyttede naturområder som 
ikke må ændres jævnfør lovens § 3. De beskyttede områder som 
ligger indenfor delområderne D og D1, angivet på bilag 3, er klassi-
ficeret som hede og for disse gælder beskyttelsesordningen efter lo-
vens §3, stk. 2 kun for tilstandsændringer til landbrugsformål, idet 
disse områder den I. Juli 1992 var udlagt til byzone. Afgrænsningen 
af de beskyttede naturområder fremgår af bilag 6.

EU habitatområde
Syd for lokalplanområdet findes EU habitatsområder, som indgår 
som en del af Natura 2000. Afgrænsningen af EU habitatet fremgår 
af bilag 6.

Indsatsen som skal beskytte habitatområdet omhandler pleje inden-
for områdets arealer. I resume af natura-2000 planen for området 
hedder det:

“Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om sikring af og/eller gen-
indføre lysåbne forhold ved drift/pleje af naturtyperne f.eks. i form 
af græsning og rydning af opvækst samt gennemføre en indsats 
over for invasive plantearter. Vandafhængige naturtyper sikres den 
for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi. Der sikres veleg-
nede levesteder for fugle og andre arter på områdets udpegnings-
grundlag.

Skovnaturtyperne sikres en naturtypebevarende drift.

Der foretages en sammenkædning af forekomsterne af små og frag-
menterede arealer med flere af områdets naturtyper og levesteder, 
hvor det naturmæssigt er muligt.

Endelig udføres en særlig indsats for truede naturtyper ved at sikre og 
udvide arealerne med rigkær, surt overdrev og kalkoverdrev. For den 
truede ynglefugle hjejle sikres levestederne en kvalitet og størrelse, så 
de kan understøtte et tilstrækkeligt antal ynglepar. For den sjældne 
vandplante liden najade sikres velegnede levesteder for arten.”

Af resuméet fremgår det, at der ikke skal foretages nogen indsats mod 
at reducere forstyrrelser som eksempelvis sejlads, færdsel og jagt.

I VVM redegørelsen vurderes det, at påvirkninger på Natura 2000 
områder vil være lille.

Det vurderes, at der ikke er behov for iværksættelse af afværge-

EU Habitatområde
Danmark har 261 habitatområ-
der. Hvert område er udpeget dels 
for at beskytte dels for at genop-
rette en gunstig bevaringsstatus 
for bestemte naturtyper og arter 
af dyr og planter.

I habitatområderne skal der ske 
forskellige bevaringsforanstalt-
ninger, og der kan udarbejdes 
forvaltningsplaner for de enkelte 
områder.

Habitatområderne danner sam-
men med fuglebeskyttelsesområ-
derne Natura 2000-områderne, 
der er et økologisk netværk af be-
skyttede naturområder over hele 
EU.

Natura 2000 områderne skal be-
vare og beskytte naturtyper og 
vilde dyre- og plantearter, som er 
sjældne, truede eller karakteristi-
ske for EU-landene.
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foranstaltninger, at der ikke er kumulative effekter eller behov for 
et overvågningsprogram. Se VVM-redegørelsens afsnit ”Anlægs- og 
driftsfase - Natura 2000”.

Beskyttelseskrævende arter jf. lovens bilag IV
Der må ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller 
ødelægge bilag IV-arters levesteder, uanset hvor de findes. Hvis det 
er uundgåeligt, at man skader en bilag IV-art, er man forpligtet til 
at sikre, at man gør mest muligt for at begrænse skaderne. Det kan 
f.eks. være at lave nye naturområder som erstatning for dem, der 
går tabt.

I VVM redegørelsen vurderes det, at der ikke er nogen påvirkning på 
bilag IV-arter på land i anlægs- og driftsfase.

Det vurderes, at der ikke er behov for iværksættelse af afværge-
foranstaltninger, at der ikke er kumulative effekter eller behov for 
et overvågningsprogram. Se VVM-redegørelsens afsnit ”Anlægs- og 
driftsfase - Bilag IV-arter”.

Kystdirektoratet skal i henhold til bekendtgørelse nr. 874 af 2. sep-
tember 2008 vurdere, om projektet i sig selv eller i forbindelse med 
andre projekter væsentligt kan påvirke et internationalt naturbe-
skyttelsesområde eller visse arter, som er udpeget i medfør af lov 
om miljømål.

Der findes ikke klitfredede arealer indenfor lokalplanområdet. I øv-
rigt gælder forbud i klitfredede områder ikke for havneanlæg og de 
arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål, jævnfør natur-
beskyttelsesloven §8 stk. 5. 

Strandbeskyttelseslinjen
Lokalplanområdet er ikke omfattet af reglerne om strandbeskyttelse.

Kommuneplan 2010 - 2022
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanramme 3.E.33; 3.E.34; 
3.E.35; 3.E.36; 3.E.37; 3.E.38; del af 3.E.39; 3.E.40, der udlægger 
området til erhvervsområde, nærmere bestemt Havneerhverv.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen idet, 
den forudsætter en udvidelse af havnen på søterritoriet. Lokalpla-
nen forudsætter at rammeområderne udvides og inddrager de are-
aler som lokalplanen foreskriver kan indvindes fra søterritoriet til 
udvidelse af havnen.

Lokalplanen forudsætter at lokalplanområdet foruden havneerhverv, 
kan anvendes til havnerelaterede erhverv, samt butikker jf. detail-
handelslovgivningen. 

Lokalplanen forudsætter endvidere at der udlægges områder til 
placering af vindmøller i tilknytning til havnens nye ydermoler og 
at den maksimalt tilladte bygningshøjde i et delområde på havnen 
øges fra 20 til 35 m, idet der derved gives mulighed for opførelse af 
tørdokke som er i overensstemmelse med områdets anvendelse til 



30

Lokalplan nr. 3-002 
Redegørelse

havneerhverv. (se bilag 5, Højdeforhold.

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, tillæg nr. 10 med til-
hørende VVM-redegørelse, der foreligger som et særskilt dokument, 
og som inddrager ovennævnte forhold i kommuneplanen. Her frem-
går på kort hvilke arealer som inddrages i kommuneplanrammerne 
og som ved vedtagelse af nærværende lokalplan kan overføres til 
byzone. Kommuneplantillægget indeholder desuden redegørelse og 
retningslinjer for placering af vindmøller.

Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen 
men i et selvstændigt dokument.

Vindmøllecirkulæret
Cirkulære nr. 9295 af 22. maj 2009 også kaldet ”Vindmøllecirkulæ-
ret” pålægger kommunerne at tage omfattende hensyn ikke alene 
til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobe-
boelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæs-
sige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vindmøller på 
arealer, der er specifikt udpegede til formålet i en kommuneplan.

Vindmøllerne vil være i overensstemmelse med Kommuneplanen 
med tillæg nr. 10.

Fortidsminder
Måtte man under gravearbejdet støde på arkæologiske fund skal 
gravearbejdet straks standses og Thisted Museum underrettes, jf. 
museumslovens § 26-27.

Lokal Agenda 21
Agenda 21 er en verdensomspændende dagsorden for bæredygtig 
udvikling af samfundet. Den bæredygtige udvikling består blandt 
andet af en mindskelse af miljøbelastningen og fremme af biologisk 
mangfoldighed.

Af Thisted Kommunes lokale agenda 21-plan fremgår blandt andet 
at miljøbelastningen skal mindskes, herunder:

”Gennemførelse af Energiplan Thy. Energiplan Thy omhandler en 
helhedsvurdering af samtlige energiproduktionsformer i kommu-
nen, dvs. kraftvarme, vindmøller, solfangere, biogas og naturgas. 
Vision: at Thisted Kommune er det sted i Danmark, som er nået 
længst mht. varmeforsyning + el fra vedvarende energi.”

Af Thisted Kommunes kommuneplan fremgår det endvidere at: ”Thi-
sted Kommune vil fortsat være den førende europæiske klimakom-
mune, der tager størst muligt hensyn til nedbringelse af belastnin-
gen fra klimagasser.

Thisted kommune har sammen med kommunens erhvervsliv og bor-
gerne generelt gennem de sidste 30-35 år arbejdet for udbredelse 
af den vedvarende energi. I kommunen produceres der mere strøm 
fra vedvarende energikilder, end der forbruges i kommunens geo-
grafiske område og 85% af varmeforbruget kommer ligeledes fra 



31

Lokalplan nr. 3-002

Redegørelse

vedvarende energikilder.

Da der er arbejdet med energikilder i så mange år, er det også der, 
kommunens fokus har ligget. Implementeringen af de vedvarende 
energikilder har selvfølgelig en positiv indflydelse på miljøet.

Udbredelse af vindkraft, herunder vindmøller til elforsyning af ejen-
domme med vindenergi falder godt i tråd med den lokale Agenda 
21 og kommuneplanen.

Miljøforhold

Vandmiljø
Administrationen af grundvands- og vandindvindingsinteresserne 
foretages af Thisted Kommunes Natur og Miljø Afdeling efter vand-
planer udarbejdet af naturstyrelsen. Vandplanerne er et instrument 
til at nå det mål, der er udstukket i EU’s vandrammedirektiv: at alle 
vandområder – grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af 
havet – skal have ”god tilstand” i 2015. 

Vandrammedirektivet er implementeret i dansk lovgivning i miljø-
målsloven. Den foreskriver, at staten udarbejder vandplaner med 
tilhørende indsatsprogrammer, som redegør for, hvordan vi i Dan-
mark vil nå EU-målet om ”god tilstand” for de danske vandområder.

Lokalplanområdet er omfattet af vandplanen for vanddistrikt Jylland 
og Fyn, hovedopland 1.1, nordlige Kattegat og Skagerrak.

Lokalplanområdet ligger uden for områder med drikkevandsinteres-
ser (OD), særlige drikkevandsinteresser (OSD) og udenfor indvin-
dingsopland for almene vandværker.

Indenfor lokalplanområdet findes ved Nordre Strandvej råvandsbo-
ringer til virksomheder til grundvandet. Boringerne er omfattet af en 
5 meters beskyttelseszone. Se illustration nedenfor.

Hvad er en vandplan?
Danmark har fået 23 vandplaner, 
der viser, hvordan den samlede 
indsats for vandmiljøet skal for-
deles i hele landet. Hver vandplan 
opstiller mål for, hvordan miljøtil-
standen skal være i områdets sø-
er, vandløb, kystvande og grund-
vand.

Til hver vandplan er der knyttet 
et indsatsprogram, som beskri-
ver, hvilken indsats og hvilke vir-
kemidler der skal til for at nå de 
mål, som er opstillet i vandpla-
nerne.

Virksomhedsboringer til grund-
vandet i området. Boringerne har 
følgende DGU numre:

DGU 22.231
DGU 22.232
DGU 22.252
DGU 22.253

DGU 22.428
DGU 22.444
DGU 22.445
DGU 22.446
DGU 22.447
DGU 22.448
DGU 22.449
DGU 22.450

Hanstholm
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Der er forbud mod brug af pesticider på offentlige arealer. Kom-
munen opfordrer desuden private grundejere til at undlade brug af 
pesticider.

Jordforurening
Indenfor lokalplanområdet er følgende grunde registrerede som for-
urenede på vidensniveau 1 i henhold til Jordforureningsloven: Matri-
kel nr. 39ad, 39bf, 39cm, 39cq, 39d, 39dc, 39dh, 39eg, samt del af 
39a Hansted By, Hansted.

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilve-
jebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på 
andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.  
(Jordforureningsloven, §4).

Den del af lokalplanområdet der ved offentliggørelse af nærværende 
lokalplanforslag er byzone, er som byzoneareal omfattet af område-
klassificering efter jordforureningsloven. Det vil sige hele lokalpla-
nområdet, dog undtaget nye arealer på søterritoriet og området øst 
for Hanstholm Renseanlæg.

Kortlagte områder må ikke umiddelbart ændre anvendelse jf. jord-
forureningsloven §8, stk 1. Hvis det kortlagte areal er fastlagt af 
byrådet som indsatsområde, jf. § 6, stk. 1, eller hvis det kortlagte 
areal anvendes til ét af de formål, der er nævnt i § 6, stk. 2, skal ejer 
eller bruger ansøge byrådet om tilladelse før påbegyndelsen af et 
bygge- og anlægsarbejde på arealet, jf. §8, stk. 2.

Der må ikke fjernes eller flyttes jord fra registrerede grunden uden 
at dette anmeldes til kommunen og ikke uden at jorden fra hver ma-
trikel er analyseret. (Jordforureningsloven, §50, stk. 2-3).

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres 
tegn på jordforurening, skal arbejdet standses, og kommunens na-
tur og miljøafdeling straks kontaktes.

Støjforhold
Virksomhedsstøj
Indenfor området gælder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 
for støjbelastning. 

I VVM-redegørelsen viser beregningsresultater ”at for den mest ud-
satte bolig forventes der ikke væsentlige ændringer i støjen i forhold 
til dagens situation. Dette skyldes primært, at de nye/udvidede ak-
tiviteter rykker ind i det nye havneområde, hvor afstanden til Ros-
hagevej er større. Dermed bliver det de eksisterende aktiviteter, der 
også fremover vil være dominerende ved Roshagevej og de nye akti-
viteter bidrager kun i mindre grad.”

Støj fra vindmøller
Vindmøllerne reguleres af den til enhver tid gældende bekendtgø-
relse om støj fra vindmøller. Der er nærmere redegjort for støj og 
skyggekast fra vindmøllerne i VVM-redegørelsen, hvor det fremgår 
at gældende grænseværdier for støj overholdes.
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I VVM-redegørelsens afsnit ”Støj fra vindmøller i driftsfasen” skrives: 
”Beregningerne for opstilling af 10 møller viser, at grænseværdierne 
på 37 dB(A) ved 6 m/s og 39 dB(A) ved 8 m/s vil være overholdt ved 
alle boliger, herunder Sømandshjemmet på havnen. Ejendommen 
Molevej 33 er ikke medtaget i vurderingerne, da den overgår til an-
den anvendelse end bolig, når udvidelsen af havnen gennemføres.”

De eksisterende 4 vindmøller ved Roshage (lokalplan nr. 1.25, som 
aflyses ved ny lokalplan) skal tages ud af drift i takt med at de nye 
vindmøller tages i  drift.

Af de 4 eksisterende møller er den ene testmølle, som forventes ned-
taget oktober 2013. 5 af de nye vindmøller, med placering længst 
mod vest, må være i drift efter at den eksisterende testmølle er taget 
ud af drift og samtidigt med at de resterende 3 eksisterende møller 
er i drift, som en overgangsordning frem til 2017.

De resterende 5 nye møller mod øst må først sættes i drift efter at 
de resterende 3 eksisterende møller er taget ud af drift.

Ved en sådan overgang fra eksisterende til nye møller viser VVM-
redegørelsen, at støjkrav i forhold til omgivelserne kan overholdes 
i hele perioden.

Ved vedtagelse af lokalplanen vil der blive udarbejdet en VVM-tilla-
delse. I tilladelsen kan der blive stillet krav til vindmøllernes miljø-
belastning.

Inden vindmøllerne bliver opført skal bygherren jf. vindmøllebe-
kendtgørelsen anmelde vindmøllerne til Thisted Kommune. Ved an-
meldelsen skal bygherren påvise, at støjgrænserne kan overholdes. 

Thisted Kommune kan forlange en efterfølgende støjmåling for at 
sikre, at grænseværdierne ikke bliver overskredet.

Skyggevirkninger og reflekser fra vindmøller
Vindmøller kaster skygger. Skyggerne fra de roterende vinger er 
generende. Miljøministeriet anbefaler i ”Vejledning om planlægning 
for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller”, at ingen na-
boer udsættes for skyggekast i mere end 10 timer årligt.

Hvis skyggekastet giver gener, der er uacceptabelt høje, kan der 
installeres et softwareprogram i de vindmøller, som giver generne.  
Programmet stopper møllerne så de 10 timer ikke overskrides. Kom-
munen kan i VVM-tilladelsen stille krav om skyggekastprogram. Stop 
af vindmøllerne i perioder med generende skyggekast ved naboer vil 
give et mindre produktionstab. Moderne vindmøller er overfladebe-
handlet, så der ikke skulle opstå reflekser fra vingerne.

VVM-redegørelsen viser, at skyggekasttimegrænsen på maksimalt 
10 timer årligt ikke overskrides.

Renovation
Der skal ske tilslutning til kommunal renovationsordning i henhold 
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til Affaldsregulativ for erhverv i Thisted Kommune.

Forsyningsforhold

Kloakering
Kloakforsyningen i lokalplanområdet varetages af Thisted Vand ef-
ter gældende regler.

Alt processpildevand fra industrien skal have tilslutningstilladelse. 
Har en virksomhed kun sanitært spildevand, skal der dog ikke ind-
hentes tilslutningstilladelse.

Vand og el
Vandforsyning i lokalplanområdet varetages af Thisted Vand efter 
gældende regler. Elforsyning etableres fra Thy-Mors Energi AIS efter 
gældende regler. 

Miljøvurdering og VVM-redegørelse

Lokalplanen er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. septem-
ber 2009 af lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet 
lokalplanens gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet 
og planen indeholder projekter som er nævnt i lovens bilag 2 og 3. 

Når et projekt tillige er omfattet af et krav om udarbejdelse af en 
miljøvurdering efter VVM-reglerne, kan VVM-redegørelsen udformes 
på en sådan måde, at den tilgodeser kravene i lov om miljøvurde-
ring. VVM-redegørelse og miljøvurdering er således integreret i ét 
samlet dokument, som benævnes ”miljøredegørelse”.

Miljøredegørelsen - inklusiv ikke-teknisk resumé, skal ses som et 
supplement til lokalplanen. Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørel-
sen er indsat som bilag bagerst i lokalplanen.

Overvågning
Hanstholm havn har stor betydning for Thisted Kommune og der er 
et betydeligt fokus på aktiviteterne i området. Thisted Kommune vil 
derfor løbende overvåge om planerne for Hanstholm Havn har haft 
de forventede konsekvenser og om de fungerer som forventet. Hvis 
det ikke er tilfældet, vil der blive taget initiativ til opfølgende planlæg-
ning. Der foretages en opsamling af den løbende overvågning hvert 
fjerde år i forbindelse med revision af kommunens planstrategi.

Tilladelser fra andre myndigheder

Miljøministeren
Efterforskning og indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinen-
talsoklen må kun ske efter tilladelse meddelt af miljøministeren efter 
lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 om råstoffer.

Såfremt der skal genanvendes havbundsmaterialer som f.eks. opfyld 
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i konstruktionerne, skal der ansøges om tilladelse til nyttiggørelse 
jf. lovens §20.

Kystdirektoratet
I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse, er havneudvi-
delsen anmeldt til Kystdirektoratet. Ved udvidelsen af havnen og 
inddragelse af areal i søterritoriet til byzone, skal der indhentes til-
ladelse fra Kystdirektoratet, hørende under transportministeren.

Kystdirektoratet skal i henhold til bekendtgørelse nr. 874 af 2. sep-
tember 2008 vurdere, om projektet i sig selv eller i forbindelse med 
andre projekter væsentligt kan påvirke et internationalt naturbe-
skyttelsesområde eller visse arter, som er udpeget i medfør af lov 
om miljømål. 

Kystdirektoratets afgørelse herom vil indgå i afgørelsen omkring an-
lægstilladelse og der vil i den forbindelse blive fastsat nødvendige 
vilkår omkring afværgeforanstaltninger.

De nærmest beliggende internationale naturbeskyttelsesområder er:
• Natura 2000-område nr. 24 Hanstholm Reservatet,   
 Hanstholmknuden, Nors Sø og Vandet Sø (Habitatområde H  
 24 og H 220 og Fuglebeskyttelsesområde F 22) (se Figur 3)
• Det marine EF-habitatområde nr. 259 Gule Rev beliggende  
 16 km NV for Hanstholm

Naturstyrelsen
Bliver det nødvendigt at klappe uddybningsmaterialer, skal der ansø-
ges herom hos Naturstyrelsen jfr. reglerne i bekendtgørelse 32 af 7. 
januar 2011 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Internationale naturbeskyttelses-
områder:

Oversigtskort over Habitatområ-
de H 24 og H 220 og Fuglebeskyt-
telsesområde F 22. Illustration 
fra VVM-redegørelsen.
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Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning nr. 9702 om dumpning 
af optaget havbundsmateriale, der angiver forurenende stoffers ak-
tionsniveauer for klapning.

Tilladelse til indvinding af råstoffer
Der skal søges særskilt om tilladelse til indvinding af råstoffer i hen-
hold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 
om råstoffer, når behovet for råstofindvinding er fastlagt i forbin-
delse med detailprojekteringen.

Efter dialog med Naturstyrelsen vil der i den forbindelse blive taget 
stilling til, om råstofferne f.eks. skal indvindes fra fællesområder, 
eller om der skal udlægges et bygherreområde. 

Nyttiggørelse af havbundsmaterialer
Såfremt der er mulighed for at genanvende havbundsmaterialer som 
f.eks. opfyld i konstruktionerne, skal der søges om tilladelse til nyt-
tiggørelse jfr. råstoflovens § 20.

Trafikstyrelsen
I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse, er projektet an-
meldt til Trafikstyrelsen, grundet vindmøllernes højde.

Vindmøllerne skal anmeldes til Trafikstyrelsen, der skal godkende 
en eventuel lysafmærkning af møllerne.

Vejdirektoratet
Arealoverførelse og udstykning af parceller ved Nordre Strandvej og 
Molevej samt ombygning af vejkrydsene mellem disse veje og stats-
vejen Kaj Lindbergs Gade forudsætter, at Vejdirektoratet meddeler 
tilladelse hertil efter lov om offentlige veje.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitut-
ter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være 
opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. 
Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejde 
påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og 
TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og 
spildevandsledninger. Ledningsejere i det pågældende område kan 
findes via Ledningsejerregistret (LER) på www.ler.dk
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Thisted Kommune, Lokalplan nr. 3-002 Hanstholm Havn.

I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 
24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes herved 
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1  Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål:

1.1 at give mulighed for udvidelse af havnen.

1.2 at overføre areal fra søterritorium  til byzone.

1.3 at sikre, at der indenfor området kan opføres bebyggelse  
 og anlæg til havne- og havnerelaterede formål.

1.4 at give mulighed for opsætning af vindmøller, samt bølge 
 kraftanlæg.

1.5 at fastlægge adgangsveje til området.

§ 2  Områdets afgrænsning og zonestatus

2.1 Matrikeloversigt
Lokalplanens område er vist på bilag 1 og 2, samt luftfoto på side 7. 

Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre:

Hansted By, Hansted:
1df, 39ab, 39ad, 39ae, 39af, 39ag, 39ai, 39ak, 39an, 39ap, 39ar, 
39as, 39au, 39av, 39ax, 39ay, 39az, 39aæ, 39aø, 39ba, 39bb, 39bc, 
39bd, 39be, 39bf, 39bg, 39bh, 39bk, 39bl, 39bm, 39bn, 39bo, 
39bp, 39bq, 39br, 39bs, 39bt, 39bx, 39by, 39bz, 39bø, 39ca, 39cb, 
39cc, 39cd, 39cf, 39cg, 39ch, 39cl, 39cm, 39cn, 39co, 39cp, 39cq, 
39cs, 39ct, 39cu, 39cv, 39cx, 39cy, 39cz, 39cæ, 39cø, 39d, 39da, 
39db, 39dc, 39dd, 39de, 39df, 39dg, 39dh, 39dk, 39dm, 39dn, 
39do, 39dp, 39dq, 39dr, 39dt, 39du, 39dy, 39dz, 39dæ, 39dø, 
39ea, 39eb, 39ec, 39ed, 39ee, 39ef, 39eg, 39f, 39g, 39h, 39i, 39k, 
39l, 39m, 39n, 39o, 39p, 39q, 39r, 39s, 39t, 39u, 39v, 39x, 39y, 
39z, 39æ, 39aa, del af 39a,

samt alle parceller, der efter den 29.06.2012 udstykkes fra oven-
nævnte ejendomme inden for lokalplanens område og nye arealer 
som etableres på søterritoriet ved opfyldning.

Alle arealer som etableres på søterritoriet ved opfyldning skal matri-
kuleres straks efter at opfyldningen er afsluttet.

Vejledning
Lokalplanens bestemmelser er 
bindende for de ejendomme, der 
omfattes af lokalplanen. 

Tekst i kursiv har til formål at 
forklare og illustrere lokalplan-
bestemmelserne. Tekst i kursiv er 
altså ikke lokalplanbestemmelser 
og derfor ikke bindende.
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2.2 Opdeling i delområder
Området opdeles i delområderne A, B, C, D, E, F, G, H, I og K med 
inddeling i underområder, jf. bilag 3.

2.3 Zoneforhold
Ved vedtagelse af lokalplanen overføres arealer fra søterritoriet til 
byzone.

§ 3  Områdets anvendelse
For oversigt over delområder henvises til bilag 3.

3.1 Delområder A, A1, fællesbestemmelser
Områderne kan anvendes til havnerelateret erhvervsvirksomhed, 
herunder lager, handels- og produktionsvirksomhed, værksteds-, 
genindvindings-, og ophugs virksomhed, oplag og håndtering af 
sten og grus, løsgods, godsomsætning, opmarchpladser, containere 
samt kontor- og undervisningsfaciliteter tilknytning til havnerelate-
rede erhverv.

3.2 Delområde A1, supplerende bestemmelser
Området kan anvendes til havnesediment.

3.3 Delområde B
Området kan anvendes til havnerelateret kontor-, undervisnings-  og 
erhvervsvirksomhed, herunder lager, handels- og produktionsvirk-
somhed, oplag af løsgods, godsomsætning, landing og forarbejd-
ning af fisk, opmarchpladser samt containere.

Endvidere kan der - som hidtil og indtil havneudvidelsen er en reali-
tet – etableres havnerelaterede værksteds-, genindvindings- og op-
hugs virksomhed.

3.4 Delområde C
Området kan anvendes til havnerelateret erhvervsvirksomhed, her-
under lager, handels- og mindre produktionsvirksomhed, forarbejd-
ning af fisk samt kontor- og undervisningsfaciliteter i tilknytning til 
havnerelaterede erhverv. 

Der kan endvidere etableres detailhandel i om- eller nybyggede are-
aler, dog max. 1000 m² bruttoetageareal.

I forbindelse med fødevarebutikker må der indrettes restaurant, 
grillbar og lignende. 

Inden for området må der være havnerelaterede overnatningsfacili-
teter, som sømandshjem.

3.5 Delområder D, D1, D2, fælles bestemmelser
Områderne kan anvendes til havnerelateret erhvervsvirksomhed 
med hovedvægt på fiskerirelaterede erhverv, såsom landing og for-
arbejdning, alt med tilhørende kontorfaciliteter.

Herudover kan der etableres havnerelaterede lager-, handels- og 

Der må være enkeltstående butik-
ker, som tjener til lokalområdets 
daglige forsyning, jævnfør plan-
lovens § 5 n stk. 1, nr. 2, samt 
butikker med havnerelateret va-
resortiment.

Dertil må der være butikker som 
er afhængige af tilknytning til 
havnen og butikker som sælger 
produkter fra virksomhedens 
egen produktion jævnfør planlo-
vens § 5 n stk. 1, nr. 4.

Der må drives 1 dagligvarebutik, 
som foruden at tjene til lokalom-
rådets daglige forsyning, endvide-
re skal betjene overnatningsfacili-
teter som er afhængige af nærhed 
til havnen, såsom sømandshjem 
eller lignende, for derved at sikre, 
at transportafstandene i forbin-
delse med indkøb er begrænsede, 
jævnfør planlovens § 5 l stk. 1, 
nr. 3.
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produktionsvirksomhed, mindre værkstedsvirksomheder, samt op-
lag af løsgods, godsomsætning samt containere.

3.6 Delområde D1, supplerende bestemmelser
Der kan i området drives akvakultur. 

3.7 Delområde D2, supplerende bestemmelser
Der kan i området etableres detailhandel med særligt pladskræven-
de varegrupper, dog med et samlet bebygget areal på max. 5000 
m².

3.8 Delområder E, E1, fælles bestemmelser
Området kan anvendes til skibsreparationer, offshore service og re-
paration af borerigge, tankfarm, herunder gastanke, oplag og hånd-
tering af sten og grus, montage og servicering af vindmølleparker 
samt havnerelateret værksteds-, genindvindings- og ophugs virk-
somhed, lager og oplag af løsgods og godsomsætning.

Der kan i området desuden opstilles 1 vindmølle med placering i
princippet som på bilag 2.

3.9 Delområde E1, supplerende bestemmelser
Området kan anvendes til færgetrafik med tilhørende landbaserede 
anlæg og opmarcharealer. Der kan i området være anløb af kryds-
togtskibe samt landbaserede faciliteter hertil. I tilknytning til om-
råde E1 kan der placeres flydedok og tørdok.

3.10 Delområde F
Området anvendes til ydermoler og opstilling af vindmøller, i prin-
cippet som anvist på bilag 2. I delområdet må der endvidere etable-
res bølgekraftanlæg.

3.11 Delområde G
Området anvendes til havnebassiner, herunder reparation og gen-
indvinding af borerigge. I området kan der endvidere foretages ud-
videlse af kajanlæg.

Se bestemmelse i afsnit 3.9 vedr. flyde- og tørdok.

3.12 Delområde H og I
Området skal fremstå som naturområde og der må ikke opføres be-
byggelse eller anlæg af nogen art. Området skal henligge ubenyttet 
og skal have offentlig adgang.

3.13 Delområde K
Området skal fremstå som naturområde. Der kan opføres bebyg-
gelse til toiletter og omklædningsfaciliteter. Derudover må der ikke 
opføres bebyggelse af nogen art. Området må benyttes til parke-
ring på dertil indrettede, simple p-områder (græs- eller grusbelagte) 
og skal give offentlig adgang til stranden.

3.14 Hele lokalplanområdet, fællesbestemmelser
Der kan ikke etableres boliger, ligesom der ikke kan etableres no-
gen form for støjfølsom arealanvendelse indenfor lokalplanområ-

Ved ændringer på søterritoriet og 
inddragelse af areal i søterritoriet 
til byzone, skal der indhentes til-
ladelse fra Kystdirektoratet.

Flydedok og tørdok kan først 
etableres efter særskilt tilladelse 
fra Kystdirektoratet.
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det, med mindre det kan ske uden genevirkninger for nuværende 
og fremtidige virksomheder i forbindelse med disses miljøgodken-
delser.

Området eller dele heraf kan, indtil der fremkommer konkrete pro-
jekter til blivende havnerelevante aktiviteter, anvendes til midlerti-
dige formål, såsom oplagsplads m.m.

3.15 Miljøklasser
Anvendelsen af området skal ske i overensstemmelse med de på 
bilag 4 viste miljøklasser.

§ 4  Udstykning

Ingen bestemmelser.

§ 5  Bebyggelsens omfang og placering

5.1 Bebyggelsesprocent
Indenfor delområde B, C og E må bebyggelsesprocenten på de en-
kelte ejendomme må ikke overstige 200%.

Indenfor delområde K må der bygges maks. 100 m².

Indenfor øvrige delområder må bebyggelsesprocenten på de enkelte 
ejendomme må ikke overstige 100%.

5.2 Butikker
Der må i alt opføres 5.000 m² bruttoetageareal til butiksformål in-
denfor lokalplanområdet, med maksimum 1.000 m² bruttoetage-
areal pr. butik. Undtaget er dog butikker til særligt pladskrævende 
varegrupper, hvor Thisted Kommune fastsætter størrelserne. Ved 
beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til personale-
kantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personale-
pauserum, dog maksimalt i alt 200 m².

5.3 Højde og etager
Maksimal højde for bebyggelse fremgår af bilag 5.
Kraner, losseanlæg og master til belysning og kommunikation må 
opføres i større højde. Der skal ansøges om tilladelse hertil ved 
Thisted Kommune. Containere må ikke opstilles med større samlet 
højde end 14,5 m.

Kraner, skorstene, siloer, master, antenner og andre mindre kom-
pletterende bygningsdele, må have større højde end det i bilag 5 
angivne. Siloer og tanke skal placeres som angivet på bilag 2, ved 
tankfarm. 

5.4 Byggelinjer og byggefelter
I delområderne B, C og D skal bebyggelse på ejendomme tilstøden-
de Kai Lindbergs Gade placeres med facade i vejskel mod Kai Lind-
bergs Gade.

Ved større højde end 150 m, skal 
genstande anmeldes til Trafiksty-
relsen og afmærkes med lys i hen-
hold til anvisning fra Styrelsen.

Virksomheder klassificeres i mil-
jøklasser i ”Håndbog om Miljø 
og Planlægning”, Miljøstyrelsen, 
samt Skov- og Naturstyrelsen. Ne-
denfor vises miljøklassernes vej-
ledende afstande til boliganven-
delse jf. håndbogen. 

Afstandsbestemmelserne har be-
tydning for hvor virksomheder 
bør placeres hvor på havnen, idet 
boligområderne syd for lokalpla-
nområdet ved hhv. Helshagevej, 
Tårnvej, Roshagevej og Bødkervej 
(se bilag 2), ligger forholdsvis tæt 
på lokalplanområdet.

Zonering af virksomhedsklasser 
på bilag 4 er udformet på bag-
grund af miljøklasserne angivet i 
områdets kommuneplanrammer 
samt vejledende afstande beskre-
vet i håndbogen.

Langs statsvejen er der fastsat en 
vejbyggelinje 20 m fra vejmidten 
efter vejlovgivningen. Vejdirekto-
ratet kan dispensere fra vejbyg-
gelinjebestemmelserne efter vej-
loven.
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5.5 Vindmøller
Indenfor lokalplanområdet kan der maksimalt etableres 10 vindmøl-
ler.

I delområde F, på ydermoler, må der opstilles op til 9 vindmøller, 
som skal placeres med tilnærmelsesvis lige stor afstand.

I delområde E, kan placeres 1 vindmølle, som kan placeres som an-
givet på bilag 2.

Vindmøllernes totale højde over terræn til vingespids i højeste posi-
tion må maksmalt være 150 m og skal mindst være 125 m.

Alle vindmøller skal have samme navhøjde og samme rotordiameter 
således at navets placering opleves værende på en ret linie i samme 
kote. Rotordiameteren må maksimalt være 112 meter.

§ 6  Bebyggelsens ydre fremtræden

6.1 Bygninger
Bygningsfacader, bygningselementer såsom vinduer og døre samt 
tage må ikke fremstå med signalfarver, eller være i reflekterende 
eller have blanke overflader max glanstrin 30. Der skal tilstræbes 
ensartede farver i facader og tagmaterialer

Kraner, losseanlæg, anlæg til natbelysning og lignende, der over-
stiger den maksimale bygningshøjde, er omfattet af ovenstående 
og må i øvrigt i hovedtrækkene kun fremtræde i grålige og blålige 
farver. Undtaget herfra er borerigge som kun midlertidigt findes i 
havnen.

6.2 Vindmøller
Vindmøllernes rotor skal have samme omdrejningsretning med uret 
set med ryggen mod vinden.

Mølletårnene skal være lukkede rørtårne, og ensartede med hensyn 
til udformning (størrelse og forholdet mellem navhøjde og rotor-
diameter). Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal ligge i 
intervallet mellem 1: 1 og 1: 1,33.

Vindmøllernes tårn, kabine og vinger skal fremtræde i samme lys 
grå farve. Af hensyn til flysikkerheden skal farven være lysegrå, ikke 
mørkere end RAL 7035.

Møllerne skal være med tre vinger. Farven på møllerne må maksi-
malt have et glanstal på 30 for at undgå refleksioner.

Der må ikke opsættes reklameskilte i forbindelse med vindmøllepar-
ken. Firmanavn og logoer i begrænset størrelse vil kunne tillades på 
møllernes nacelle.

Vindmøllerne skal af hensyn til lufttrafikken markeres i overensstem-
melse med krav fra Trafikstyrelsen. Anden belysning og afmærkning 

De eksisterende 4 vindmøller ved 
Roshage (lokalplan nr. 1.25, som 
aflyses ved ny lokalplan) skal ta-
ges ud af drift i takt med at de nye 
vindmøller tages i  drift.

Af de 4 eksisterende møller er den 
ene testmølle, som forventes ned-
taget oktober 2013. 5 af de nye 
vindmøller, med placering længst 
mod vest, må være i drift efter at 
den eksisterende testmølle er ta-
get ud af drift og samtidigt med 
at de resterende 3 eksisterende 
møller er i drift, som en over-
gangsordning frem til 2017.

De resterende 5 nye møller mod 
øst må først sættes i drift efter at 
de resterende 3 eksisterende møl-
ler er taget ud af drift.

De eksisterende 4 vindmøller ved 
Roshage, skal fjernes, inkl. funda-
menter, umiddelbart efter at de 
er taget ud af drift.

Ved en sådan overgang fra eksi-
sterende til nye møller viser VVM-
redegørelsen, at støjkrav i forhold 
til omgivelserne kan overholdes i 
hele perioden.
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af vindmøllerne er ikke tilladt. Lysafmærkning bør begrænses mest 
muligt af hensyn til fugle.

6.3 Skiltning
Generelt
• Skilte må ikke udføres med blinkende eller bevægeligt lys.
• Billboards, bevægelige skilte, gavl- og stilladsreklamer,  
 flagborge og bannere må ikke sættes op.
• Der må kun skiltes med virksomhedens navn og logo. Ingen 
  reklamer.

Skilte på bygninger
• Skiltning må kun placeres på facader og  må maks. udgøre  
 10 % heraf.
• Skiltning skal tilpasses bygningens størrelse og arkitektur  
 samt følge opdelingen af vinduer, døre og porte,så bygnin- 
 gens kendetegn ikke sløres. Bygningsdetaljer,  vinduer, 
 døre og lignende må ikke tildækkes. 

• Udformning og placering af skilte for forskellige virksom- 
 heder på samme facade skal samordnes.

Fritstående skilte
• Må kun være henvisningsskilte og med 1 stk. pr. indkørsel  
 med max. størrelse 1 x 2 m. placeret på egen grund.
• Der må ikke opsættes pyloner på den enkelte ejendom.
• I tilfælde af flere virksomheder på en ejendom, skal skiltning 
  ske ved et fælles skilt for virksomhederne på ejendommen.

Illustrationer fra VVM-redegø-
relsens baggrundsrapport: “Bag-
grundsrapport for landskab og 
kulturmiljø for udvidelsen af 
Hanstholm Havn”.

Fotos er taget fra Thistedvej ca. 
800 m sydøst for havneudvidel-
sen.

Øverste billede viser eksisterende 
forhold.

Nederste billede visualiserer 
fremtidige anlæg som kan opfø-
res på havnen; vindmøller, bore-
rig (midlertidig placeret i havnen) 
og maksimale bygningshøjder for 
fremtidig bebyggelse.
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Område skiltning
• Der må på Hanstholm Havns område opsættes orienterende 
  / henvisende områdeskiltning på pyloner med en maks 
 højde på 6 meter og 12 m².
• Der må ikke opsættes reklamer i forbindelse med den 
 orienterende skiltning

§ 7  Ubebyggede arealer

7.1 Ubebyggede arealer
Delområde H og I skal fremstå som naturområde.

7.3 Hegning
Hele Hanstholm Havn må indhegnes. Der må endvidere etableres 
hegn omkring de enkelte virksomheder, samt omkring større områ-
der med flere ejendomme.

Hegn skal være galvaniseret stålgitterhegn eller lignende, med en 
maksimum højde på 3,0 meter. Hegnet kan forsynes med pigtråd 
foroven, hvorved den maksimale højde kan blive 3,5 meter.

§ 8  Vej-, sti- og parkeringsforhold

8.1 Veje og stier
Veje og stier udlægges iht. bilag 2. Adgangsveje fra Kaj Lindbergs 
Gade til det nye havneområde, er angivet på bilag 2. Kaj Lindbergs 
Gade skal friholdes for øvrige nye adgangsveje.

Krydset ved Kaj Lindbergs Gade og Nordre Strandvej forventes at 
skulle udvides i forhold til den nuværende størrelse, for derved at 
sikre specialtransport adgang til havnen. Krydset er angivet på bilag 
2.

Udvidelsen skal ske ved udlæg af en sideudvidelse af krydsets nord-
østlige side svarende til et areal på ca. 900 m². Sideudvidelsen kan 
eventuelt etableres som et overkørbart areal i en ujævn belægning. 
I princippet som angivet på bilag 2.

Adgangsveje og andre primærveje udlægges som dobbeltsporede 
i en bredde af minimum 16 m og med svingbaner med diameter 
på minimum 23 m for specialkøretøjer med vindmøllevinger og an-
det stort gods. Specialkøretøjerne har et pladsbehov svarende til 
en vejbredde på 10-21m, størst i kurven. Vejene skal indrettes til 
den trafik, der normalt kører i området, f.eks. ved visuelt med køre-
baneafmærkning at lade kørebanen syne mindre, end den reelt er, 
eller ved at etablere overkørbare arealer i f.eks. en ujævn belægning 
på de ekstra vejarealer, som må etableres pga. specialkøretøjernes 
pladsbehov.

Øvrige veje udlægges i bredde af minimum 12 m.

Kaj Lindbergs Gade øst for Nordre 
Strandvej er en statsvej.

Statsvejen er adgangsbegræn-
set efter vejlovgivningen. I ad-
gangsfortegnelsen for statsvejen 
står Nordre Strandvej og Molevej 
anført som private fællesveje. 
Vejdirektoratet kan dispensere 
fra adgangsbestemmelserne for 
statsvejen efter vejloven. Se også 
bemærkning til § 5.4. 
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8.2 parkering
Ved opførelse af ny bebyggelse skal der minimum anlægges parke-
ringspladser i henhold til anvendelsestypen.

For erhverv:
• Restauranter: 1 p-plads pr. 12,5 m² serveringslokale.
• Butikker: 1 p-plads pr. 25 m² salgsareal.
• For øvrige lokaler ved ovennævnte:  
 1 p-plads pr. 50 m² etageareal.
• Kontorer og andet erhverv: 1 p-plads pr. 50 m² etageareal

§ 9  Tekniske anlæg

9.1 Ledninger, kabler m.v.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres som 
jordkabler.

Ledninger og kabler som etableres i forbindelse med møllernes drift 
og nettilslutning, må fremføres som jord- eller søkabler.

9.2 Kloakering
Kloakforsyningen i lokalplanområdet varetages af Thisted Vand ef-
ter gældende regler

Alt industrispildevand og procesvand skal have tilslutningstilladel-
se. Har en virksomhed kun sanitært spildevand, skal der dog ikke 
indhentes tilslutningstilladelse. 

9.3 Vandforsyning
Vandforsyning i lokalplanområdet varetages af Thisted Vand efter 
gældende regler.

Produktionsvand til akvakultur med salt- og ferskvand i område D1, 
kan indvindes fra boringer eller drænanlæg i havstokken, og/eller 
boringer i eller ved lokalplanområdet efter indhentning af nødven-
dige indvindingstilladelser.

§ 10  Grundejerforening

Ingen bestemmelser.

§ 11  Lokalplan og byplanvedtægt

Lokalplan 3-002 ophæver gældende lokalplan nr. 1.7; 1.13; 1.16; 
1.18; 1.23; 1.25; 1.28 og 1.40 i deres helhed. Derudover ophæves 
lokalplan 1.27 for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. 
For afgrænsning af lokalplanområdet henvises til kort på Bilag 7.
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§ 12  Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendom-
me der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anven-
des i overensstemmelse med planens bestemmelser (planlovens § 
18).

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte 
som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de 
anlæg, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispen-
sationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående af-
vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres med en ny lokalplan.
Dispensation kan kun gives efter skriftlig orientering af naboer mfl., 
medmindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig be-
tydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20).

En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i overens-
stemmelse med regler eller beslutninger efter planlovens § 3, eller 
en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges 
med Miljøministerens, henholdsvis den pågældende myndigheds 
samtykke.
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Bilag 9 

Ikke-teknisk resumé 

af 

VVM-redegørelse og miljøvurdering for Udvidelse af Hanstholm Havn 
 

 



1 IKKE-TEKNISK RESUMÉ 

Hanstholm Havn ønsker på baggrund af havnens udviklingsplan at udvide havnen til tre 
gange dens nuværende størrelse. 
 
Omsætningen på havnens fiskeriauktion gør, at Hanstholm Havn er en af de største 
konsumfiskerihavne i Europa. Denne position er opnået via havnens gunstige 
beliggenhed i forhold til fiskepladserne, en stor og bred opkøberkreds, service døgnet 
rundt samt et effektivt transport set-up, der sikrer, at fisken kan komme til det europæiske 
marked hurtigst muligt. 
 
Hanstholm Havn betragtes som en af de største og vigtigste integrerede drivkræfter i 
erhvervsudviklingen i Thisted Kommune og Region Nordjylland. Koncentrationen af 
arbejdspladser på det relativt lille geografiske område, som havnen udgør, er unik for 
området. Da der samtidig er tale om en stigende økonomisk betydning af aktiviteterne i 
havnen, bliver havnen et naturligt omdrejningspunkt som en drivkraft og vækstmotor for 
lokalområdet. Denne udvikling skal fortsætte i de kommende år, hvis havnens overlevelse 
skal sikres på sigt, og havnen fortsat skal bidrage til den samlede økonomiske udvikling 
lokalt og regionalt.  
 

 
Figur 1 Havnen som den ser ud efter udvidelsen  
 
 
Det er vurderingen, at såfremt Hanstholm Havn skal fastholde og udvide sin position hvad 
angår fiskerierhvervet, skal havnen udbygges. Da fiskerierhvervet ikke nødvendigvis 
resulterer i øget beskæftigelse i havnen og dens nærhed, ønsker man også at forøge 
væksten i øvrige eksisterende erhverv samt tiltrække nye erhverv herunder videreudvikle 
godsområdet samt tiltrække og udvikle offshore- og vedvarende energi-aktiviteter.  
 



Der er i dag ca. 1.600 arbejdspladser i tilknytning til havnen. Beregninger viser, at 
havneudvidelsen vil resultere i mere end 625 nye faste arbejdspladser, og at 
indkomstskabelsen øges med 277 mio. kr. pr. år. Skatteeffekterne i Thisted Kommune og 
omegn forventes i den forbindelse at stige med godt 78 mio. kr. pr. år. Hertil kommer en 
række potentielle effekter, som på sigt kan medføre, at der yderligere skabes 250 faste 
arbejdspladser som følge af havnens udvidelse. Andre initiativer vil næppe have den 
samme positive effekt i området. I det hele taget er det usikkert, om der vil blive taget 
lignende initiativer i et marginalt område af landet som Thy. Investeringen i 
havneudvidelsen vil have en meget stor effekt på beskæftigelsessituationen, da den vil 
medføre vækst i en hel sektor, og dermed en stigende efterspørgsel efter kvalifikationer, 
som arbejdskraften typisk besidder i mere marginale dele af landet. Den omtalte stigning i 
antallet af arbejdspladser vil således være svær at opnå ved investering i andre sektorer, 
da arbejdskraftudbuddet typisk ikke vil matche behovet i eventuelle andre vækstsektorer. 
 
Havneudvidelsen omfatter en udvidelse mod øst med nordøstvendt indsejling og følgende 
delelementer: 
 
 1700 m nordvestlig ydermole samt 800 m ny østlig ydermole i forlængelse af Roshage 

Mole  

 Etablering af indsejling mod nordøst og lukning af eksisterende indsejling 

 Forøgelse af vanddybderne i havnens indsejling og havnebassinerne 

 Etablering af nye landarealer ved opfyldning med rene uddybningsmaterialer 

 Opsætning af 10 vindmøller på ydermoler og havneområdet 

 Etablering af infrastruktur i havnen dimensioneret til store transporter 

 
Havneudvidelsen vil blive realiseret ved en etapevis etablering over en periode på ca. 9 år 
fra 2013 – 2021. 
 
Den kommende havns udformning fremgår af Figur 1 og Figur 2 . 
 



 
Figur 2 Havnen som den ser ud efter udvidelsen 
 
 
Af alle løsningsforslag er projektforslaget af tekniske, miljømæssige og anlægsmæssige 
årsager det mest optimale, da dette giver de bedste muligheder for en forbedring af 
besejlingsforholdene og etablering af et stort kaj- og baglandsareal. Disse forhold 
medfører de bedste muligheder for udvikling af havnen og tiltrækning af nye 
virksomheder. 
 
Hovedforslagets  placering af anlægget øst for og i forlængelse af den eksisterende havn 
gøres der ikke brug af havnens arealreservation i kanten af Nationalpark Thy syd for den 
eksisterende Hanstholm Havn. Dette hjælper til at minimere de afledte miljøpåvirkninger, 
da løsningen friholder sårbare arealer i Hanstholm Reservatet, der er en vigtig del af 
Nationalpark Thy. 
 
Det er vurderet, at de øvrige undersøgte alternative placeringer og udformninger af 
havnen ikke vil tilvejebringe de nødvendige udviklingsmuligheder for Hanstholm Havn. 
 
Et vestligt alternativ, der udnytter havnens arealreservation syd for den eksisterende havn 
er fravalgt, da der ikke er mulighed for at skabe et tilstrækkeligt stort baglandsareal, 
ligesom mulighederne for at forbedre besejlingsforholdene er stærkt begrænsede. 
 
Et østligt alternativ, hvor den eksisterende indsejling og forhavn bibeholdes er fravalgt, da 
alternativet vil have de samme begrænsninger som et vestligt alternativ både hvad angår 
udviklingen af off-shore forretningsområdet og fiskerierhvervet. 
 



En østlig udvidelse med nordøstvendt indsejling og samtidig bibeholdelse af den 
eksisterende indsejling vil kunne forbedre besejlingsforholdene i mindre grad, men der vil 
reelt ikke være mulighed for at forøge besejlingsdybden uden større miljømæssige og 
økonomiske konsekvenser end i hovedforslaget. Dette alternativ vil ligeledes ikke 
tilvejebringe tilstrækkeligt stort baglandsareal. 
 
De beskrevne alternativer er alle fravalgt, da muligheden for at forbedre 
besejlingsforholdene enten er stærk begrænsede eller ikke er til stede. Ved alternativerne 
vil der ikke vil være mulighed for at skabe et tilstrækkelig stort baglandsareal. Der vil 
således ikke være grundlag for at tiltrække nye erhverv, herunder videreudvikle 
godsområdet, samt tiltrække og udvikle offshore- og vedvarende energi-aktiviteter. 
Mulighederne for udvikling af havnen og tiltrækning af nye virksomheder vil dermed være 
begrænsede.  
 
Hvis den planlagte havneudvidelse ikke gennemføres, vurderes det, at den potentielle 
erhvervsudvikling ikke er mulig at realisere, og Hanstholm Havn vil på sigt miste en del af 
den dynamik og konkurrenceevne, der i dag findes på havnen. Dette vil betyde en 
yderligere nedgang i aktiviteterne på havnen, og på sigt kan havnen komme til at spille en 
meget lille rolle i erhvervsudviklingen. Dette vil givetvis have en negativ effekt på 
udviklingen af erhvervsliv og beskæftigelse i såvel Thisted Kommune som i regionen.  
 
Uden udvidelse og dermed udvikling vil havnen ikke kunne medvirke til at stoppe den 
negative spiral, som i stigende grad opleves i mange dele af landet, særligt i de mere 
marginale dele af landet, hvor andre vækstinitiativer ofte kun har begrænset effekt. Dette 
vil således kunne påvirke såvel udvikling i beskæftigelse og efterfølgende resultere i en 
affolkning, hvor befolkningstallet falder, hvorved  en negativ spiral således igangsættes. 

 
Aktiviteter på den fremtidige havn 
Efter havnens udvidelse forventes følgende aktiviteter at foregå på havnen: 
 
 Landing og forarbejdning af fisk 

 Håndtering af sten og grus 

 Trailere, containere, løsgods 

 Færgedrift 

 Vedligehold af borerigge 

 Anløb af krydstogtskibe 

 Montage og servicering af vindmølleparker 

 Havnerelateret erhverv 

 
Miljøvurdering af og VVM-redegørelse for havneudvidelsen 
Havneudvidelsen er omfattet af bestemmelser om VVM på søterritoriet (BEK 809 
22/8/2005) og på land (BEK 1510 15/12/2010). Der skal tillige udarbejdes lokalplan og 
kommuneplantillæg, som er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer 
(LBK 936 24/9/2009). 
 
VVM-redegørelsen og miljøvurdering er samlet i én rapport, der herefter kaldes 
miljøredegørelse. 
 



Kystdirektoratet er myndighed for så vidt angår faste anlæg på søterritoriet samt 
uddybning og opfyldning, mens Thisted Kommune er myndighed for så vidt angår anlæg 
på land herunder vindmøller og veje. 

 
Miljøredegørelsen skal give tilstrækkelig viden til, at borgere og politikere kan vurdere 
projektets virkninger på mennesker, natur og miljø samt ligge til grund for 
myndighedernes beslutning om, hvorvidt der kan gives tilladelse til, at projektet 
gennemføres. Endvidere skal redegørelsen sikre, at projektet bliver bedst muligt tilpasset 
omgivelserne, så miljøet ikke påvirkes unødigt. 
 
Til miljøredegørelsen er der udarbejdet 25 tekniske baggrundsrapporter, som 
dokumenterer de undersøgelser og beregninger, der ligger til grund for vurderingerne af 
havneudvidelsens virkninger på miljøet. 
 

1.1 Miljøpåvirkninger 

Der er gennemført en lang række undersøgelser af de eksisterende forhold i området og 
virkningen på disse som følge af havneudvidelsen herunder forhold såsom geologi, 
vandkvalitet, kystdynamik, planter og dyr på land og i vandet, beskyttet natur, 
besejlingsforhold, trafik og transport, luft, støj, landskabelige forhold og friluftsliv.  
 
Der er foreslået tiltag, der skal gennemføres for at undgå eller minimere projektets 
påvirkning på omgivelserne, hvor det på baggrund af miljøvurderingerne er vurderet 
nødvendigt. 
 
Havneudvidelsens påvirkning på omgivelserne er beskrevet for anlægs- og driftsfasen. 
 
Anlægsfasen for projektet dækker perioden med etablering af ydermoler, nye 
havnearealer samt nye kajer, forøgelse af vanddybderne i havneområdet og opstilling af 
vindmøller. Anlægsfasen forventes at vare fra foråret 2013 til 2021. De nye havnearealer 
vil ibrugtages løbende fra 2017.  
 
Driftsfasen er den periode, hvor det samlede nye havneareal tages i brug og alle 
vindmøllerne er i drift. Driftsfasen forventes at starte, når havnen er færdigetableret i 
2021. 
 

1.1.1 Geologi, hydrogeologi og grundvand 

Geologien i området består, både til havs og på land, af tykke kalkaflejringer, som 
overlejres af marint sand og flyvesand. Opfyldning af det nye havneområde vil ske med 
rene materialer herunder materialer fra havbunden. Det vurderes, at der ikke er risiko for 
forurening af jord eller grundvand forbundet med selve etableringen af den fremtidige 
havn. 
 
Når havnen er udbygget forventes det, at en række virksomheder vil etablere sig på 
havneområdet. Disse virksomheders aktiviteter vil blive reguleret efter gældende regler 
eller efter særlige vilkår i deres evt. miljøgodkendelser med henblik på at undgå forurening 
af jord, grundvand og havmiljø.  
 



Der er i anlægsområdet og Hanstholm by ingen udpegede drikkevandsinteresser. Det 
skønnes, at virksomhederne på den nye havn vil anvende i størrelsesordenen 50.000 m3 

vand årligt svarende til to større vandforbrugende virksomheder, en række virksomheder 
med et lille til moderat vandforbrug samt to årlige renoveringer af borerigge. Med 
udgangspunkt i Hanstholm Vandværks nuværende indvindingstilladelse på 1.400.000 
m3/år og den faktiske indvinding på ca. 820.000 m3 (2011) vurderes det øgede forbrug i 
anlægs- og driftsfasen at kunne rummes i den nuværende indvindingstilladelse.  
 

1.1.2 Vandkvalitet 

Vandkvaliteten i området omkring Hanstholm Havn er vurderet ved hjælp af avancerede 
beregningsmodeller. 
 
Under anlægsarbejdet vil der indenfor de nye ydermoler forekomme spild bestående af 
opslæmmet sand og kalk fra uddybningen af havnebassinerne. Opslæmmet sand vil gøre 
vandet uklart og grumset, mens opslæmmet kalk vil medføre en hvid/grålig misfarvning af 
vandet. Som følge af små spildmængder (op til 5 %) og en naturgiven lille vandudveksling 
mellem havnebassinet og det åbne farvand, vil opslæmmet sand og kalk kun midlertidigt 
spredes uden for havnen i små koncentrationer og kun meget lokalt.  
 
Der udledes i dag spildevand fra Hanstholm Renseanlæg ved den eksisterende havns 
østmole. Derudover er der udledninger fra Hanstholm Fiskemelsfabrik og RDS 
Aquaculture A/S tæt på kysten ved Roshage Mole samt enkelte regnvandsudledninger. 
  
Thisted Kommune har besluttet, at udledningen fra Hanstholm Renseanlæg skal flyttes 
som følge af havneudvidelsen. Efter aftale med Thisted Vand er konsekvenserne af en 
flytning af udledningspunktet til østsiden af Roshage Mole vurderet. Den ny placering af 
udledningen vil kun medføre små - ikke væsentlige - lokale ændringer i vandkvaliteten i 
form af forøget algevækst og iltforbrug. Havneudvidelsen vurderes heller ikke at medføre 
en ændring i vandområdets økologiske tilstand eller miljøtilstanden, som i vandplanerne 
vurderes som ”moderat”.  
 
Badestranden øst for Roshage Mole nedlægges, uafhængigt af dette projekt, som officiel 
badestrand, og badevandskriterierne gælder derfor ikke i området. Der er alligevel 
foretaget en beregning af, om badevandskriterierne i fremtiden overskrides. Umiddelbart 
øst for Roshage Mole kan der ske enkelte overskridelser af badevandskriterierne, men 
disse overskridelser vil ikke adskille sig væsentligt fra, hvad man kan finde ved andre 
offentlige strande. 
 

1.1.3 Hydrografi og kystmorfologi 

Hanstholm Havn ligger på et såkaldt hårdt punkt på den jyske vestkyst, hvor kysten kun 
nedbrydes meget langsomt på grund af hårde kalkforekomster. Uden for havnen består 
havbunden delvist af højtliggende fritlagt kalk, som ikke kan nedbrydes af bølger og 
strøm. Havnen ligger meget udsat for stormbølger ved vinde fra sydvest, vest, nordvest 
og nord. Når det er uroligt vejr fører bølgerne og den kraftige kyststrøm meget sand forbi 
havnen. Langt størstedelen af dette sand kommer sydfra og føres forbi havnen mod 
nordøst og Vigsø Bugt.  
 



På baggrund af beregninger af sandtransporten forbi havnen og regelmæssige 
opmålinger af kysten, vurderes det, at den sandmængde der tilføres området fra syd i 
gennemsnit er ca. 500.000 m3/år. Heraf føres ca. 400.000 m3 årligt naturligt forbi havnen 
(mod Vigsø Bugt), og ca. 100.000 m3 årligt aflejres i havnens indsejling og forhavn. På 
grund af denne aflejring er der behov for løbende afgravninger af sandet for at opretholde 
vanddybden i indsejlingen og forhavnen. Den sandmængde, som transporteres til og forbi 
havnen, varierer meget fra år til år. 
 
Vanddybden i havneindsejlingen er i dag 9 m. Efter havneudvidelsen vil vanddybden i den 
nye havneindsejling være 12,5 m. Langs Nordvestmolen og ved den nye havnemunding 
vil strømhastighederne under storm typisk være noget lavere end i dag. Da den fremtidige 
havn ligger mere fremskudt end den nuværende havn, vil vandområdet øst for den nye 
havn ligge mere i læ for bølger og især strøm end under eksisterende forhold. Cirka 3 km 
øst for Roshage Mole vil strømmen og dens evne til at transportere sandet langs kysten 
være upåvirket af havneudvidelsen. 
 
De større vanddybder langs Nordvestmolen vil sammen med de reducerede 
strømhastigheder forbi havnen betyde, at strømmens evne til at transportere sandet forbi 
den nye havnemunding reduceres til kun ca. en femtedel i forhold til i dag. 
 
Sandtransporten fra syd til Hanstholm vil efter havneudvidelsen være uændret i forhold til i 
dag (500.000 m3 om året). Da strømmen efter havnens etablering ikke kan transportere så 
store sandmængder forbi havnen som før, vil sandet aflejres som en stor sandpude på 
havbunden langs Nordvestmolen. Det vurderes, at denne sandpude kan rumme omkring 
1,6 mio. m3 sand. 
 
På grund af ophobningen af sand i sandpuden langs Nordvestmolen vil tilførslen af sand 
forbi havnen til Vigsø Bugt blive reduceret markant i forhold til i dag. 
 
På strækningen mellem Hanstholm Havn og op til 8 km øst for Roshage Mole er hård kalk 
blotlagt, og her forekommer derfor kun ringe nedbrydning af havbunden i dag. Der sker 
ikke aflejring af sand på denne strækning. Til gengæld er der historisk forekommet 
omfattende kysttilbagerykning på gennemsnitlig ca. 6 m/år langs en ca. 5-6 km lang 
strækning i bunden af Vigsø Bugt i perioden 1940-2004.  
 
Med den ovennævnte markante reduktion af materialetransporten forbi Hanstholm Havn 
vil den maksimale kysttilbagerykning i Vigsø Bugt kunne blive øget til 20-25 m pr. år pga. 
havneudvidelsen. Denne forøgede kysttilbagerykning vil kunne forekomme i 10-25 år. 
 
For at afværge den forøgede kysttilbagerykning i Vigsø Bugt skal der sandfodres på/ved 
kysten øst for Hanstholm Havn. Sandfodringen vil efter havnens etablering ske med 
350.000-400.000 m3 sand årligt, som afgraves fra den sandpude, der opbygges langs 
Nordvestmolen. Indtil sandpuden er bygget op, skal der sandfodres med sand fra 
råstofområder til søs. Sandfodringen af kysten vil med andre ord ske som en kunstig 
videreførelse af sandet (en såkaldt bypass-fodring) mellem Hanstholm Havn og 
strækningen i Vigsø Bugt. Bypass-fodringen planlægges i detaljer i 
detailprojekteringsfasen 
 



1.1.4 Marin flora fauna 

Bundplanter og -dyr 
En dykkerundersøgelse viser, at der i området nordøst for Hanstholm Havn er to 
habitattyper: En artsrig kalkgrund og en artsfattig sandbund. Disse bundtyper danner i 
mange områder en såkaldt ”leopard-bund”, dvs. en mosaik, hvor der både er kalkgrund og 
sandbund over større flader. 
 
På sandbunden er der ikke vegetation og kun ganske få arter som f.eks. taske- og 
svømmekrabber. Enkelte steder stikker kalksten op og giver grobund for søanemoner og 
enkelte tangplanter. I modsætning til sandbunden har kalkgrunden flere plante- og 
dyrearter. Kalkbundens mange hulrum giver potentielle gemmesteder til dyreliv såsom 
taskekrabber, fisk m.m. Kalkgrunden tilhører naturtypen (habitattypen) ”huledannende 
stenrev”.  
 
Området med leopardbund, som indgår i det nye havneområde, vurderes at udgøre en 
meget lille andel af det samlede havområde med leopardbund. Påvirkningen som følge af 
inddragelsen af havområdet er varig, men lille, og vurderes derfor at være ubetydelig for 
bunddyr og -planter. Desuden etableres nye bundplante- og dyresamfund i tilknytning til 
de nye ydermoler, som især på ydersiderne er sammenlignelige med de samfund af 
bundplanter og bunddyr, som forsvinder ved inddragelsen af leopardbunden. 
 
Opslæmmet kalk og sand fra uddybningen af den kommende havn forventes i umiddelbar 
nærhed af havnen at kunne reducere optagelsen af føde hos filtrerende bunddyr og 
hæmme bundplanternes vækst. Det forventes, at de arter som påvirkes, hurtigt vil 
genindvandre fra de omgivende områder med upåvirket havbund. Påvirkningen er 
således kortvarig og uden langvarige negative effekter på bunddyr og -planter. Effekterne 
af vedligehold af vanddybderne i driftsfasen er sammenlignelige med effekterne i 
anlægsfasen. Der vil dog spredes langt mindre kalk og sand i driftsfasen, hvorfor 
effekterne på bundplanter og -dyr vurderes at være ubetydelige i driftsfasen. 
 
Afgravning af sandpuden på ydersiden af Nordvestmolen vil medføre gentagne 
forstyrrelser hvert 2.-3. år af bunddyrs- og bundplantesamfundene. Disse vil kun i 
begrænset omfang kunne nå at genindvandre og etablere sig igen mellem 
afgravningerne. Denne påvirkning kan således betragtes som permanent, men er dog 
meget lokal og vurderes som ubetydelig.  
 
Fisk 
Der er gennemført en fiskeundersøgelse i det fremtidige havneområde, som har påvist 14 
fiskearter. De mest talrige arter var rødspætte, ising, grå knurhane og torsk, og desuden 
blev vandrefiskene hornfisk, sild og brisling fanget. Hovedparten af de fisk, der blev fanget 
var voksne individer. Det vurderes, at fladfiskelarver ikke bundslår i området. 
Undersøgelsen tyder derimod på, at der sker opvækst af torskeyngel i området. Projektets 
potentielle påvirkning på torskeyngel i projektområdet vil ikke påvirke bestanden af torsk i 
Nordsøen. Den potentielle påvirkning vurderes derfor at være af mindre betydning. 
 
Støj i anlægsfasen vurderes ikke at skade fiskene, da disse i praksis vil flygte, når støjen 
starter for at undgå denne. Etablering af kajer mv. sker periodevist (typisk over nogle 
måneder af gangen). Når støjen holder op, genindvandrer fiskene hurtigt til området igen. 
Den overordnede påvirkning fra støj i anlægsfasen på fiskesamfundet vurderes således at 
være lokal, kortvarig og af mindre betydning. 
 



Opslæmmet kalk og sand fra forøgelse af vanddybderne i havnen kan have en direkte 
dødelig/skadelig virkning på fiskeæg, - larver og larver, der for nyligt er bundslået. Der er 
ikke fundet fladfiskeyngel i området, men torskeyngel kan påvirkes lokalt. Det vurderes 
dog, at påvirkningen fra sedimentspildet på fiskesamfundet er begrænset, da hovedparten 
af sedimentfanen forventes at forblive inden for de afskærmende ydermoler. Samlet set vil 
forøgelse af vanddybderne i havnen påvirke fiskesamfundet lokalt, kortvarigt og i 
ubetydelig grad. 
 
I driftsfasen er støjniveauet lavere end i anlægsfasen, og der forventes ikke opslæmmet 
kalk og sand udover i de korte perioder, hvor vanddybderne vedligeholdes i havnen eller 
sandpuden på ydersiden af Nordvestmolen afgraves. Støjen er permanent, men vurderes 
at være meget beskeden. Desuden vil fisk tilpasse sig til den moderate forøgelse af 
baggrundstøj. Pludseligt opstået støj fra f.eks. vedligehold af vanddybderne i ekstreme 
niveauer vil fra tid til anden forårsage at fisk flygter fra området, men disse perioder er 
meget kortvarige og vil ikke påvirke fiskesamfundet generelt. Den overordnede 
støjpåvirkning i driftsfasen vurderes således at være lokal, kortvarig og ubetydelig. 

 
Havpattedyr 
I farvandet ud for Hanstholm Havn er der jævnlige observationer af havpattedyrene 
marsvin og spættet sæl samt enkelte observationer af gråsæl. Området vurderes at være 
uden væsentlig betydning for marsvin i yngleperioden, men kan have nogen betydning i 
vintermånederne. Havneudvidelsen påvirker ikke yngle-/liggepladser for sæler.  
 
Mens der etableres nye kajer mv. i vinterhalvåret, kan evt. dyr i området søge føde i andre 
områder. For yderligere at mindske risikoen for at havpattedyrene påvirkes af 
anlægsstøjen, skal der anvendes såkaldte ”akustiske skræmmere” samt en såkaldt ”ramp-
up-procedure”, dvs. at støj fra etablering af kajer mv. (ramning) optrappes gradvist. Når 
disse tiltag iværksættes, vil støj kun lokalt påvirke udbredelsen af marsvin, spættet sæl og 
gråsæl i mindre grad. Dette vurderes ikke at medføre negative påvirkninger af bestandene 
af havpattedyr. 
 
Påvirkning af marsvin og sælers fødegrundlag som følge af støj og opslæmmet kalk og 
sand fra uddybning af den kommende havn har lokal karakter, er midlertidig og vurderes 
at være meget begrænset. 
 
Støj fra vindmøller og øget skibstrafik vil præge undervandslydbilledet i driftsfasen, men 
vurderes ikke at påvirke områdets økologiske funktion for havpattedyr negativt, da 
farvandet ud for Hanstholm allerede i dag er præget af skibstrafik til havnen. 
 
Havområdet der inddrages til havn vil påvirke fiskesamfundene, som er havpattedyrenes 
byttedyr, i ubetydelig grad. De nye ydermoler vil bidrage positivt med nye 
fødesøgningsområder.  
 
Samlet set vurderes havneudvidelsen hverken i anlægs- eller driftsfase at få negativ 
betydning for områdets økologiske funktion for marsvin og øvrige havpattedyr, hvis der 
anvendes akustiske skræmmere og ramp-up-procedure under anlægsarbejdet. 
 



1.1.5 Flora og fauna på land 

§ 3-områder, bilag IV-arter og Natura 2000 
For at kortlægge plante- og dyrelivet på de havnenære arealer er eksisterende databaser 
gennemgået, og der er foretaget feltundersøgelser af naturtyperne i området samt særligt 
beskyttede dyrearter (bilag IV-arter).  
 
Der inddrages ikke arealer til den nye havn, som er beskyttet i henhold til 
Naturbeskyttelseslovens § 3 (disse benævnes herefter § 3-områder). Nærliggende § 3-
områder med næringsfattige naturtyper som overdrev og hede påvirkes ikke negativt af 
kvælstofnedslag fra anlægs- og driftsaktiviteterne.  
 
Den nye havn vil medføre en forøget kysttilbagerykningen i Vigsø Bugt i forhold til i dag. 
Denne forøgede kysttilbagerykning medfører over en længere årrække, at der forsvinder 
mere § 3 beskyttet natur i Vigsø Bugt-området end før havneudvidelsen.  
Disse § 3-områder er også levested for bilag IV-arterne markfirben og strandtudse. 
Den forøgede kysttilbagerykning vil blive afværget med sandfodring ved/på kysten. Ved at 
gennemføre sandfodringen vil havneudvidelsen ikke påvirke §3-beskyttet natur eller bilag 
IV-arterne markfirben og strandtudse i Vigsø Bugt området negativt og påvirkningen vil 
dermed ikke være større end idag. 
 
Projektet påvirker ikke EU-beskyttede Natura 2000-områder direkte. Det nærmeste 
Natura 2000-område indeholder overvejende næringsfattige naturtyper, og derfor er det 
beregnet, hvad et øget aktivitetsniveau betyder for kvælstofnedfald i området. 
Beregningerne viser, at havneudvidelsen ikke fører til kvælstofnedfald, der vil påvirke de 
næringsfattige naturtyper i Natura 2000-områderne negativt. 
 
Havneudvidelsen vil ikke berøre potentielle leve- og yngleområder for bilag IV-arten odder 
og bilag IV-padderne. Der er ikke kendte forekomster af markfirben eller arter af flagermus 
på området for selve havneudvidelsen, og området vurderes ikke at indeholde væsentlige 
egnede levesteder for markfirben eller mulige fødesøgnings- eller rasteområder for 
flagermus. Samlet set vil havneudvidelsen ikke påvirke bilag IV-arter negativt.  
 
Fugle 
Der er gennemført et omfattende feltstudie ved hjælp af radarovervågning, laseroptiske 
målinger samt transekttællinger til dokumentation af omfang og rumlig fordeling af 
forekomsten af fugle omkring Hanstholm Havn. Undersøgelsen er foretaget over 11 
perioder fra efteråret 2010 til foråret 2012. De indsamlede data er analyseret og projektets 
påvirkning på fuglene er på denne baggrund vurderet. 
 
Påvirkning i anlægsfasen som følge af etablering af havn og opstilling af møller 
Opslæmmet kalk og sand kan midlertidigt mindske mængden af føde for fuglene 
umiddelbart uden for havnen. Påvirkningen er dog lokal, af mindre betydning og ophører 
efter uddybningen af havnen er gennemført. 
 
Forstyrrelser i form af f.eks. støj kan afholde rastende/fødesøgende og ynglende fugle i at 
benytte bestemte områder i anlægsfasen. Da de berørte områder ikke er af væsentlig 
betydning for bestandene af alle rastefuglearter i området, vurderes forstyrrelserne at 
være ubetydelige. Forstyrrelserne er også ubetydelige for ynglefugle, som ikke 
forekommer i betydeligt omfang i området. 
 



Kollisioner med vindmøller/tårne samt kraner og andet udstyr, som benyttes i forbindelse 
med opstilling af møllerne, regnes normalt ikke som problematiske ift. trækkende fugle. 
Forstyrrelser f.eks. i form af støj under anlægsarbejdet vurderes som ubetydelige, idet 
trækkende fugle kun udsættes for forstyrrelserne kortvarigt, mens de passerer havnen 
under trækket. 
 
Påvirkning i driftsfasen som følge af selve havneudvidelsen 
Inddragelse af havområde til havn medfører, at fødeudbuddet og 
fødesøgningsmulighederne ændrer sig lokalt. Fuglene i området, f.eks. edderfugle og 
sortænder samt terner, måger, vadefugle og skarver, kan derfor ikke benytte området som 
raste- og fødesøgningsområde i samme omfang som tidligere. De omtalte arter er 
imidlertid udbredt over store dele af de danske og europæiske farvande og har meget 
gode muligheder for at fortrække til andre egnede havarealer. Der er desuden tale om en 
forsvindende lille andel af den danske rastebestand af disse arter, hvorfor påvirkningen 
vurderes at være ubetydelig. 
 
De nye ydermoler vil med tiden komme til at fungere som et kunstigt rev (som kan 
sidestilles med naturlige rev), hvor fødeudbuddet (alsidighed og mængde) er større end i 
områder med ensartede bundforhold. Ligeledes forventes det større areal af ydermoler at 
medføre en direkte positiv virkning på antallet af overvintrende sortgrå ryler, da denne art 
dels har for vane at overvintre på f.eks. moler og dels ikke er særligt sky og derfor ikke 
vurderes at blive skræmt bort af vindmøllerne.  
 
Samlet set vurderes eventuelle negative påvirkninger på fødeudbuddet og 
fødesøgningsmulighederne for rastefugle som ubetydelige, da det fremtidige havneareal 
hverken lokalt, regionalt eller internationalt er af særlig betydning for forekomsten af 
rastefugle. Området er dog af betydning for mindre flokke af sortand og edderfugl, der må 
søge føde andre steder. Denne påvirkning er vedvarende, men vurderes som ubetydelig, 
da der er mange egnede fødesøgningssteder for arterne i Nordsøen (langs den jyske 
vestkyst) og i Kattegat. 
 
Påvirkning i driftsfasen på rastefugle som følge af drift af vindmøller  
På baggrund af undersøgelser udført for flere danske havmøllerparker vides det, at 
havdykænderne sortand og fløjlsand mister fødesøgningsområder efter møllerne er 
etableret. Dette skyldes, at disse arter ikke bryder sig om at søge føde tæt på vindmøller. 
Sortand og fløjlsand må derfor søge føde andre steder efter møllerne i Hanstholm er stillet 
op. Påvirkningen er varig, men vurderes som ubetydelig, da der er mange egnede 
fødesøgningssteder for arterne i Nordsøen (langs den jyske vestkyst) og i Kattegat. 
 
Rastefugle vil passere vindmøllerne flere gange end trækfuglene. De hyppigste rastefugle 
på Hanstholm Havn er mågefugle og vadefugle, som generelt har meget talrige bestande. 
Feltstudierne viser, at de typisk flyver under møllernes vingehøjde i de relevante områder. 
Desuden vil en stor del af fuglene (for nogle arter ca. 98 %) undvige og flyve udenom 
møllerne.  
 
Samlet set vurderes påvirkningen på rastefuglene som følge af opstilling af møller at være 
af lokal betydning, og de samlede danske rastebestande af fuglearterne vurderes således 
ikke at blive påvirket negativt af projektet. 
 



Påvirkning i driftsfasen på dagtrækkende fugle som følge af drift af vindmøller  
Den mest kritiske dagtrækfugleart i forhold til vindmøllerne er rødstrubet lom, der 
forekommer i store antal om foråret. På baggrund af feltstudierne skønnes forårstrækket 
forbi Hanstholm af rødstrubet lom at ligge på 3.000-5.000 fugle. Deres nuværende 
flyverute i forhold til havnen er blevet kortlagt. På baggrund af en konservativ antagelse 
om, at 98 % af rødstrubet lom undviger møllerne, er det beregnet, at der sker 1-3 
kollisioner pr. år af rødstrubet lom, hvis flokkene bibeholder deres nuværende flyverute. 
Det vurderes, at det reelle antal kollisioner af rødstrubet lom vil være sjældnere end én 
gang årligt. Dertil kommer, at det mest sandsynlige er, at flokkene vil justere deres 
flyveruter, så de flyver udenom den fremtidige havn med møller. Rødstrubet lom vurderes 
ikke at blive påvirket negativt af projektet. 
 
Hanstholm passeres både forår og efterår af betydelige mængder af grågås og 
kortnæbbet gås, som krydser det kommende havneområde. 50 % af gæssene flyver i 
møllernes rotorhøjde. Da bestandene er i fremgang med en gunstig bevaringsstatus og 
trækkene overvejende foregår i klart vejr om dagen (hvor gæssene har let ved at se 
møllerne og derfor flyver udenom disse), vurderes kollisionsproblematikken at være 
ubetydelig for bestandene af gæs. 
 
Rider er udbredt over store dele af den nordlige halvkugle, og bestanden som helhed er 
ikke truet. Rider blev senest registreret som ynglende på Hanstholm Havn i 2008 med op 
til 40 par svarende til ca. 10 % af den danske ynglebestand. Alle de rider, som blev 
registreret i feltundersøgelsen, fløj under rotorhøjde, og risikoen for kollisioner med 
møllerne, herunder for ynglefugle, vurderes derfor at være meget lav. Eventuelle tab af 
individer af ynglende rider, som følge af kollision med møllerne, vil modvirkes effektivt ved 
tilgang af nye individer fra bestanden af ”floaters”, som er rider der ikke yngler det 
pågældende år.  
 
Skarver og suler: Den danske skarvbestand vurderes ikke at blive påvirket negativt af få 
eventuelle kollisioner mellem skarver og møllerne. Sulers forekomst omkring havnen er 
meget vindafhængig, men arten vurderes at tilpasse sin rute uden om den nye havn. Da 
feltstudierne desuden viser, at 99,7 % af sulerne flyver under rotorhøjde vurderes det 
samlet set, at bestanden af sule ikke vil blive påvirket negativt som følge af kollisioner 
med møllerne.  
 
Samlet set kan det konkluderes, at ingen af de samlede danske bestande af 
dagtrækkende fuglearter vil blive påvirket negativt af projektet. 
 
Påvirkning i driftsfasen på nattrækkende fugle som følge af drift af vindmøller  
De nattrækkende fugle er primært vandfugle og spurvefugle, som lever jævnt fordelt i et 
større områder. Disse arter følger ikke specielle ledelinjer i landskabet (f.eks. kystlinien), 
og vil derfor ikke forstyrres af at der opstilles møller i Hanstholm.  
 
Området passeres af store mængder af nattrækkende fugle herunder især spurvefugle 
(sangere og drosler). De indsamlede radardata viser, at der desuden er et betydeligt træk 
af større hurtigtgående fugle (vadefugle, vandhøns og svømmeænder). Disse store 
vandfugle vurderes at trække mod britiske overvintringsområder. Bortset fra en kort 
periode omkring solnedgang og solopgang, hvor fuglene passerer rotorhøjde i forbindelse 
med landing efter træk eller afgang fra vådområder i baglandet, så foregår trækket i så 
stor højde, at risikoen for kollisioner vurderes begrænset. 
Ingen af de samlede bestande af nattrækkende fuglearter vurderes at blive påvirket 
negativt af projektet. 
 



1.1.6 Kulturhistoriske interesser og marinarkæologiske interesser 

Inden for projektområdet er der ikke registreret kulturhistoriske interesseområder eller 
øvrige forhold af kulturhistorisk interesse såsom fund og fortidsminder. Projektet vurderes 
derfor ikke at medføre nogen direkte fysisk påvirkning af kulturhistoriske interesser. 
 
Syd for havneområdet findes det kulturhistoriske interesseområde ”Hansted” som blandt 
andet omfatter Hansted Kirke, Hanstholm Fyr og bunkersanlæg fra 2. Verdenskrig. 
Havneudvidelsen og opstillingen af nye møller vil være markante visuelle elementer i 
udsigten fra hovedparten af det kulturhistoriske interesseområde. Især vil den visuelle 
oplevelse af havet fra bunkersanlæg og særlig Bunkermuseet blive ændret markant, da 
den eksisterende udsigt over havet, hvor selve havnen i dag er skjult bag bevoksning, vil 
ændres i fremtiden, i og med, at det nye havneanlæg vil dominere udsigten over havet. 
Dette kan påvirke fortællingen om Hanstholmfæstningens historiske funktion i 
Atlantvolden. 
 
Kulturarvsstyrelsen vurderer, at der ikke er nogen kulturhistoriske interesser på 
havbunden i det berørte område, og der skal derfor ikke gennemføres marinarkæologiske 
forundersøgelser, inden anlægsarbejdet igangsættes. 
 

1.1.7 Sejlads 

Hanstholm Havn kan i dag besejles af skibe med dybgang på op til 9 m under gunstige 
forhold. Havnen anløbes af op til 30.000 fartøjer årligt, heraf er hovedparten fiskefartøjer. 
Anløbsforholdene er vanskelige under visse strøm- og bølgeforhold. 
 
Havneudvidelsen er tilrettelagt, så besejlingsforholdene fremover forbedres væsentligt. De 
forbedrede besejlingsforhold skyldes blandt andet, at indsejlingen flyttes, og at 
vanddybden forøges til 12,5 m. Sejladssimuleringer viser, at der fremover kun vil være få 
dage årligt, hvor havnen ikke kan besejles. 
 
Havneudvidelsen forventes at medføre en væsentlig forøgelse i antallet af anløb af 
fiskefartøjer, fragtskibe og tankere i forhold til i dag, ligesom der er en forventning om 
færgedrift samt lejlighedsvise anløb af krydstogtskibe og borerigge. 
 
Anlægsarbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i sejladssikkerheden og opretholdelse 
af den eksisterende havns drift, og med fokus på at brugerne af havnen generes mindst 
muligt. Inden anlægsarbejdet sættes i gang vil der blive udarbejdet en 
sejladsrisikovurdering til Søfartsstyrelsens godkendelse. Søfartsstyrelsen vil ligeledes 
blive inddraget i en dialog om fremtidige afmærkningsforhold mv. 
 



1.1.8 Erhvervsfiskeri 

Anlægsarbejdet planlægges på en måde, så de daglige aktiviteter i havnen kan fortsætte 
som hidtil og med færrest mulige gener for skibstrafikken ind og ud af havnen. 
Uddybningsarbejder i havnen kan dog periodevist medføre, at opslæmmet materiale i 
vandet kan genere eventuelt bierhvervsfiskeri i havnens nærområde. 
 
Havneudvidelsen skaber generelt væsentligt forbedrede besejlingsforhold og dermed 
bedre fysiske rammer for erhvervsfiskeriet i havnen. Der vil bl.a. være mulighed for anløb 
med meget store fiskefartøjer i fremtiden.   
 
Havneudvidelsen vurderes samlet set at have en positiv effekt på erhvervsfiskeriet.  
 

1.1.9 Rekreative interesser 

Den rekreative udnyttelse af området i og nær Hanstholm er knyttet til naturområder samt 
strand og vand herunder vandsport og friluftsliv. Derudover udgør den levende, aktive og 
autentiske havn en stor turistattraktion i sig selv. Området anvendes i udstrakt grad til 
ferieområde, der er velbesøgt af turister fra både ind- og udland. 
 
Havneudvidelsen vurderes ikke at påvirke Nationalpark Thy, Hanstholmreservatet eller 
Vejlerne hvad angår friluftsliv og fugleinteresser.  
 
Der vil i fremtiden ikke være offentlig adgang til havnens moler, da færdsel på molerne, 
ligesom i dagens situation, er forbudt og kan være forbundet med livsfare, ligesom det 
også forudses at forbuddet på sigt vil være omfattet af reglerne for maritim sikring. 
  
Det vurderes som vigtigt, at der fortsat vil være offentlig adgang til den eksisterende 
fiskerihavn samt fiskeauktionen i både anlægs- og driftfasen. 
 
Aktiviteter, som i dag foregår fra stranden øst for den eksisterende havn, såsom 
kajaksurfing og lystfiskeri, vil i dele af anlægsfasen og hele driftsfasen blive henvist til 
alternative strande i området.  
 
Spredning af sandpartikler i vandet i forbindelse med etablering af havnen vurderes at 
være af en så begrænset størrelsesorden, at det ikke vil give anledning til uklart badevand 
ved de officielle strande i Thisted Kommune. Beregninger af badevandskvaliteten viser, at 
der, efter udvidelsen er gennemført, kan forekomme kortvarige overskridelser af 
badevandskriterierne med deraf følgende risiko for forringet badevandskvalitet lige øst for 
Roshage Mole. Den tidligere officielle badestrand Roshage Øst forventes ikke at blive 
påvirket.  
 
Når havneudvidelsen og opstillingen af møllerne er gennemført, vil udsigten ud over 
havnen fra Hanstholm Fyr og det rekreative landskab ved Hanstholm Bunkermuseum  
blive ændret markant hen mod et mere teknisk landskab. Ligeledes vil havneanlægget 
være synlig fra lokaliteten ”Isbjerg” i Nationalpark Thy, hvor møllerne vil stå som markante 
elementer over Hanstholms byprofil. Fra stranden ved Hanstholm Camping vil 
havneudvidelsen fremstå som et dominerende element i udsigten mod vest. 
 



Det forventes, at selve etableringen af havneudvidelsen vil blive en stor turistattraktion for 
hele regionen. Under etablering af havneudvidelsen vil anlægsarbejdet kunne følges fra 
bl.a Hanstholm Fyr og Hanstholm Bunkermuseum samt fra de vandre- og cykelstier, der 
findes i området. Hanstholm Havn vil i den forbindelse opstille infostandere på relevante 
lokaliteter, hvor offentligheden orienteres om projektet. 
 

1.1.10 Trafik og transport 

I anlægsfasen vil der i spidsbelastningsperioder forekomme ekstra 140 lastbilture til/fra 
havnen dagligt. I den første etape af havneudvidelsen vil den ekstra trafik primært ske via 
Professor Lundgrens Gade, mens den ekstra trafik i de senere faser forventes at ske via 
Nordre Strandvej. Alt i alt vurderes det, at anlægsarbejdet ikke vil medføre trafikale 
problemer af større betydning, hverken på havnen eller på det øvrige vejnet i Hanstholm 
og på primærruterne 26 (til Skive, Viborg og Århus) og 29 (til motorvej E45 ved Aalborg). 
 
I driftsfasen vil Nordre Strandvej og Molevej blive belastet af en øget trafikmængde i 
forlængelse af de aktiviteter, der planlægges i den nordøstlige del af havnen. 
Havneudvidelsen vurderes ikke at give kapacitetsproblemer på det tilgrænsende vejnet, 
men der skal tages højde for transporter med vindmøllekomponenter og deres 
arealbehov. Stort set hele den ekstra trafikmængde til og fra havneområdet i driftsfasen 
forventes afviklet via Kai Lindbergs Gade - Thistedvej (rute 26). 
 

1.1.11 Luftkvalitet 

Udledningen af luftforurenende stoffer og CO2 på den fremtidige havn er beregnet med 
udgangspunkt i de planlagte aktiviteter, der vil være på havnen og påvirkningen af 
luftkvaliteten er vurderet.  
 
De nuværende påvirkninger af luftforureningsniveauet stammer fra udledning af 
luftforurenende stoffer fra skibe, uddybningsfartøjer samt lastbil og truckkørsel på 
havneområdet. Fiskemelsfabrikken er den væsentligste punktkilde i området. Området er 
generelt karakteriseret ved at ligge i et åbent landområde. Som følge af den kystnære 
beliggenhed og de vest/sydvestlige vinde er det generelle luftforureningsniveau lavt. 
 
Anlægsfasen karakteriseres ved, at den nuværende havnedrift bibeholdes, samtidig med 
at der vil være entreprenøraktiviteter i området. Entreprenørmateriel vil lokalt kunne give 
anledning til forhøjede koncentrationer af luftforurenende stoffer, men der vil ikke være 
problemer med at overholde gældende grænseværdier. 
 
Driftsfasen er karakteriseret ved, at havnens aktiviteter udvides og forøges (herunder 
udledning fra fiskemelsfabrikken) med ca. 20 % på årsbasis i forhold til dagens situation. 
Beregningerne viser, at den samlede udledning af luftforurenende stoffer på årsbasis 
stiger med ca. 40 % for udledningen af NOX og ca. 30% for udledning af CO2.  
 
Stigningen i udledningen af luftforurenende stoffer kan ikke undgås at påvirke 
luftkvaliteten i området, men typisk beregnede værdier tæt på havnen på omkring 60 – 80 
μg NO2 pr. m3 ligger langt under grænseværdien på 140 μg/m3. Grænseværdien for 
partikler overskrides heller ikke. 
 
Beregningerne viser, at kvælstofnedfaldet falder med stigende afstand til havnen. Se 
afsnit 1.1.5 om kvælstofnedfaldets påvirkning på følsomme naturtyper. 
 



1.1.12 Støj og vibrationer 

Med henblik på at afdække de støjmæssige konsekvenser af havneudvidelsen er der 
gennemført støjberegninger for dagens situation samt for anlægs- og driftsfasen. På 
baggrund af beregningerne er de mest støjbelastede boliger blevet kortlagt, og det er 
vurderet, om vejledende grænseværdier for støj er overholdt.  
 
Støjberegningerne for dagens situation viser, at boligen på Roshagevej 18 er den mest 
støjbelastede. Miljøstyrelsens grænseværdier for virksomhedsstøj, gældende for de 
enkelte virksomheder, er ikke overskredet ved denne eller andre boliger som følge af den 
nuværende havnedrift. 
 
Anlægsfasen 
Thisted Kommune har ikke fastsat støjgrænser for anlægsaktiviteter, men støjende 
aktiviteter må kun finde sted på hverdage kl. 7.00 - 18.00. Hvis særlige grunde taler 
derfor, kan kommunen dispensere fra denne regel. Der kan f.eks. være behov for 
dispensationer i forbindelse med havneudvidelsen, så bekostelige aktiviteter som f.eks. 
forøgelse af vanddybderne i havnen kan foregå døgnet rundt. Der er taget højde for dette 
i støjberegningerne. 
 
Der vil i anlægsfasen foregå forskellige entreprenøraktiviteter herunder etablering af kaj 
ved nedramning af spunsvægge. Det er i beregningerne forudsat, at anlægsaktiviteterne 
er koncentreret til sommerhalvåret som et konservativt scenarie dvs. værste støjmæssige 
tilfælde. 
 
De gennemførte beregninger viser, at den maksimale støjbelastning i dagperioden ved de 
mest støjbelastede boliger (Roshagevej) vil ligge mellem 55 dB(A) og 60 dB(A), når den 
mest støjende aktivitet (nedramning af spunsvægge) udføres, dvs. væsentligt under den 
almindeligt anvendte grænseværdi for anlægsaktiviteter i dagsperioden på 70 dB(A). Når 
der ikke rammes vil støjbelastningen som følge af anlægsaktiviteterne i dagtimerne være 
mellem 45-50 dB (A). 
 
I aften- og natperioderne nedrammes der ikke spunsvægge, og den maksimale 
støjbelastning som følge af anlægsaktiviteterne ved de mest støjbelastede boliger vil ligge 
mellem 45 dB(A) og 50 dB(A).  
 
Ingen bygninger ligger nærmere end 100 m fra de områder, hvor der rammes eller 
udføres sprængningsarbejder. På denne baggrund vurderes det, at grænseværdierne for 
bygningsskadelige vibrationer og komfort kan overholdes i anlægsperioden.  
Driftsfasen 
I driftsfasen er de vigtigste støjmæssige ændringer de nye støjende aktiviteter på det nye 
østlige havneområde, at eksisterende aktiviteter flytter internt på havnen, og at der 
forventes en øget godsomsætning på havnen 
 



Det er primært aktiviteter forbundet med maskinværksteder/bådeværfter (herunder 
borerigge), sten- og grushåndtering og støj fra hjælpemotorer (skibe), der har betydning 
for støjen ved de nærmeste boliger. Der er lavet en beregning af den samlede støj fra 
aktiviteterne. Denne beregning viser, at boligen på Roshagevej 18 vil være den mest 
støjbelastede bolig, når havnen er udbygget. Beregningerne viser, at der ikke sker 
væsentlige ændringer i støjen ved Roshagevej 18 i forhold til dagens situation. Dette 
skyldes, at de nye/udvidede aktiviteter rykker ind i det nye havneområde, hvor afstanden 
til Roshagevej er større. Dermed er de eksisterende aktiviteter også fremover 
dominerende ved Roshagevej, mens nye aktiviteter kun bidrager i mindre grad. 
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser gældende for de enkelte virksomheder 
overskrides ikke på Roshagevej 18 i driftsfasen. 
 
Ved hotellet ”Pynten” er støjbelastningen på niveau med støjbelastningen på Roshagevej. 
Støjberegningerne viser, at støjen ved Sømandshjemmet øges med ca. 1 dB i 
dagperioden og mindre i aften- og natperioden i forhold til dagens situation. Denne 
ændring er ikke hørbar i forhold til dagens situation. 
 
I dag- og aftenperioden kan der, i det rekreative område omkring Hanstholm 
Bunkermuseum, forekomme mindre overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj i rekreative områder. Thisted Kommune har vurderet, at området 
ikke er støjfølsomt, da det ligger tæt på erhvervsområder, og området ikke giver adgang til 
overnatning eller lignende.  
 
I driftsfasen vil aktiviteterne på havnen ikke medføre bygningsskadelige eller generende 
vibrationer i boliger. 
 
Vindmøller 
Støj fra vindmøller reguleres i henhold til lovfastsatte grænseværdier på 39 dB(A) og 37 
dB (A) gældende for støjfølsom arealanvendelse ved vindhastigheder på henholdsvis 8 
m/s og 6 m/s. I støjberegningerne indgår støj fra tre eksisterende møller ved Roshage 
Mole samt møllerne på Hjertebjerg. Den fjerde vindmølle ved Roshage er en testmølle, 
der bliver taget ned i 2013, og som derfor ikke er medregnet. 
 
Støjberegningerne viser, at der kan tages fem nye møller i drift samtidig med driften af de 
tre eksisterende møller samt møllerne på Hjertebjerg. De resterende fem møller kan først 
idriftsættes, når de tre eksisterende møller er taget ud af drift. 
 
For den permanente situation med 10 nye møller viser støjberegningerne, at 
grænseværdierne på 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 39 dB(A) ved en 
vindhastighed på 8 m/s overholdes ved alle boliger herunder Sømandshjemmet. 
Ejendommen Molevej 33 er ikke medtaget i vurderingerne, da den overgår til anden 
anvendelse end bolig, når udvidelsen af havnen gennemføres. 
 
Det lavfrekvente støjniveau ved opstilling af 10 vindmøller er beregnet til under 10 dB(A) 
ved de mest påvirkede boliger ved vindhastigheder på 6 m/s og 8 m/s. Dermed vil 
støjgrænsen for lavfrekvent støj på 20 dB(A) indendørs være overholdt. 
 



1.1.13 Landskab og kulturmiljø 

Området ved Hanstholm Havn er et åbent kystlandskab med fastlandet mod syd, havet 
mod nord, det eksisterende havneområde mod vest og strandområder mod øst. 
Kystlandskabet er karakteriseret af klint- og klitkyster, der danner markante overgange 
mellem land og vand, og området er mod landsiden præget af den næsten 50 m høje 
skrænt og Hanstholm Byplantages tætte beplantning ovenfor skrænten.  
 
Hanstholms kystlandskab er åbent og er kun stedsvist brudt af større bygningsstrukturer. 
Området ligger således i et stort landskabsrum med åbne, vide udsigter med få, men 
markante kulturelementer, hvilket giver området en karakter af storskala-landskab.  
 
Området for havneudvidelsen er placeret øst for den eksisterende Hanstholm Havn, og er 
et relativt fladt og åbent bynært kystlandskab, der er præget af nærheden til havnen. En 
stor del af området syd for Hanstholm ligger i Nationalpark Thy. Dette landskab består 
hovedsageligt af klitter og hede med sumpe, lavvandede kær og søer samt små 
fyrreplantager på tidligere vandreklitter. 
 
Hanstholm Fyr, Hansted Kirke og de mange fæstningsanlæg fra 2. verdenskrig placeret 
rundt omkring i hele Hanstholm-området er markante landskabelige kulturelementer i 
projektområdets nærhed. 
 
Den planlagte havneudvidelse mod øst er placeret som en udvidelse af den eksisterende 
havn, hvor de nye ydermoler integreres i det eksisterende moleanlæg. Det gør, at 
havneudvidelsen virker visuelt harmonisk, da det samlede færdige anlæg vil fremstå som 
en naturlig del af det eksisterende mole- og kajanlæg. Vindmøllerne fremstår visuelt 
harmonisk med deres placering på kanten af havnen.  
 
På baggrund af visualiseringer af havneudvidelsen og de nye vindmøller er det vurderet, 
hvorfra i terrænet havneudvidelsen med vindmøllerne vil være synlig.  
 
Ved etablering af havneudvidelsen med opstillingen af nye vindmøller og den periodevise 
tilstedeværelse af borerigge i havnen vil der uundgåeligt ske en påvirkning af den visuelle 
landskabsoplevelse ved Hanstholm. Havneudvidelsen og de nye vindmøller vil fremstå 
som markante visuelle elementer i udsigten fra nærområdet, udsigtspunktet ”Isbjerg” i Thy 
Nationalpark, hovedparten af det kulturhistoriske interesseområde ”Hansted” samt de 
rekreative interesseområder. Den visuelle påvirkning i nærområdet er størst fra 
udsigtspunkterne Hanstholm Fyr (Figur 4), Bunkermuseet og ”udsigten” på Helshagevej, 
hvor havneudvidelsen og de nye møller vil være markante elementer i udsigten ud over 
havet. Fra de øvrige bagvedliggende landområder vil havnen med borerig og møllerne 
generelt ikke være markante, da de oftest vil være skjult helt eller delvist af landskabets 
bevoksning og terræn. 
 
 



 
Figur 3 Den eksisterende havn set fra toppen af Hanstholm Fyr. 
 

 
Figur 4 Den fremtidige havn med møller og borerig set fra toppen af Hanstholm Fyr 
 
 
Om natten, når belysningen er tændt, vil havnen være et markant element i den visuelle 
oplevelse af kystlandskabet, som ellers henligger i mørke. Det vurderes, at der ikke vil 
opstå problemer med blænding. Belysningen på havnen får intelligent styring således, at 
der kun vil være lys på havnen om natten, når der forgår arbejde. 
 
Det vurderes, at det i kommuneplanen udpegede stille og mørke område syd for 
Hanstholm vil blive påvirket af den nye havn med vindmøller. De steder, hvorfra møllerne 
vil være synlige, vil man kunne se lyset, der markerer vindmøllernes og boreriggens 
højde, hvilket kan forstyrre oplevelsen af at gå i et mørkt område.  
 
Lyset i Hanstholm Fyr er stadig i brug og vil efter havneudvidelsen stadig være synligt fra 
Hanstholm by, og det vurderes, at oplevelsen af lyset fra byen ikke vil ændres markant. 
Fra vandsiden vil den fremtidige havn og det liv der bliver på havnefladen påvirke 
oplevelsen af fyret markant, da fyrets lys vil blive forstyrret af lyset fra afmærkning af 
vindmøller og borerig samt havnens belysning. Lyset fra fyret har i dag ikke betydning for 
skibsnavigation ved Hanstholm 
 
Det samlede profil af den fremtidige havn med vindmøllerne vil fremstå som et markant 
visuelt element i overgangen mellem Hanstholm by og havet, hvor der før var en visuel 
sammenhæng fra Hanstholms udsigtspunkter til havet. Det vurderes, at anlægget ikke vil 
være synligt fra størstedelen af Hanstholm by pga. boligområdets gadeforløb og tætte 
struktur. Samtidig vil Hanstholm Byplantage visuelt skærme for den nye havn, idet den 
ligger som et grønt bælte rundt om Hanstholm By og adskiller havet og havnen fra byen. 
 
Havneudvidelsen og de nye møller risikerer visuelt at reducere Hanstholm-knudens 
markante kystprofil, men samtidigt er Hanstholm-knuden med til at nedbryde møllernes 
skala. Udformningen af det tekniske landskab med den fremtidige havn og vindmøllernes 
udseende samt opstilling opleves som en samlet enhed, hvor placeringen af vindmøllerne 
på og ved ydermolerne definerer overgangen mellem havnens tekniske landskab og det 
åbne hav.   
 



I kraft af områdets karakter af storskala-landskab med et markant kystprofil, vurderes det, 
at landskabet omkring det udpegede projektområde kan bære havneudvidelsen med de 
nye vindmøller. 

 
Refleksblink og skyggekast 
Vindmølledrift kan medføre refleksblink fra de glatte møllevinger samt skyggekast pga. 
vingernes rotation foran solen. Vingernes refleksvirkning halveres typisk i løbet af møllens 
første driftsår, ligesom der stilles krav om at vingerne behandles med lavglansmaling, 
hvorfor det vurderes, at der ikke vil opstå refleks-gener af betydning fra de nye vindmøller. 
 
Den samlede skyggekasttid ved nabobeboelse er beregnet til at ligge væsentlig under den 
anbefalede grænse på 10 timer pr. år. 
 

1.1.14 Surfing 

Langs vestkysten i Thy findes mange surf-lokaliteter, og kyststrækningen/-området kaldes 
af samme grund ”Cold Hawaii”. Særligt området øst for Hanstholm Havn samt området 
ved Klitmøller syd for Hanstholm er kendetegnet ved lokaliteter af høj surfkvalitet, som er 
velegnet til flere forskellige former for surfing. Området indeholder nogle af de bedste surf-
lokaliteter i Nordeuropa. 
 
Der er lokaliseret fem surf-lokaliteter nær havnen i Hanstholm: Fishermans Corner 
lokaliseret umiddelbart vest for havnen, Fakir beliggende mellem den eksisterende havn 
og Roshage Mole samt Fish Factory, Middles og Hamborg beliggende på 
kyststrækningen øst for Roshage Mole (se Figur 5).  
 
 

 
Figur 5 Fem surflokaliteter nær Hanstholm Havn. Fra venstre: Fishermans Corner, Fakir, Fish 
Factory, Middles og Hamborg. 
 
 



Ved hjælp af avancerede modelværktøjer er der på baggrund af vind- og bølgeanalyser 
gennemført en kvantificering af havneudvidelsens forventede indflydelse på antallet af 
surf-dage og den forventede fremtidige surfkvalitet på lokaliteterne nær Hanstholm Havn. 
 
På grund af havneudvidelsens udstrækning ud fra kysten og deraf forøget læeffekt vil de 
nærliggende surf-lokaliteter opleve reduktion i bølgehøjderne ved nogle bølgeforhold. 
Ligeledes vil etableringen af de nye havnearealer samt vindmøller på havneområdet 
medføre reducerede vindhastigheder samt forøget turbulens i surf-områderne. 
 
Da havneudvidelsen strækker sig mod nordøst fra den eksisterende havn, vil 
surfforholdene på surflokaliteten Fishermans Corner umiddelbart syd for havnen ikke blive 
påvirket af havneudvidelsen. 
 
Surflokaliteten Fakir er beliggende i det nye havneområde mellem den eksisterende havn 
og Roshage Mole, og området vil med havneudvidelsen ikke længere være mulig at 
anvende til surfing. 
 
De tre lokaliteter med den højeste surfkvalitet i havnens nærområde er beliggende 
umiddelbart øst for Roshage Mole på en strækning på ca. 2,5 km. I dette område er det 
ud fra analyse af vind- og bølgestatistik vurderet, at det nuværende gennemsnitlige antal 
surf-dage pr. år er 76 - heraf kan 1/3 af disse betragtes som exceptionelt gode surfdage. 
 
Fish Factory er den surflokalitet, der er beliggende nærmest området for 
havneudvidelsen, og dermed det område, som vil opleve de største påvirkninger af 
projektet. Surfkvaliteten på lokaliteten vil forringes meget, og det samlede antal dage, der 
kan surfes, reduceres med 20 %. Ved Fish Factory vil havneudvidelsen således have en 
stor påvirkning på lokalitetens funktion som surfområde, og det vurderes, at påvirkningen 
af surfkvaliteten ved Fish Factory er så stor, at lokaliteten ikke længere vil betragtes som 
velegnet til surfing. 
 
Middles betragtes som en af de bedste surflokaliteter i Cold Hawaii. Middles er lokaliseret 
længere væk fra havneudvidelsen end Fish Factory og vil påvirkes i noget mindre grad 
end Fish Factory. Her er reduktionen i kvaliteten af de surfbare dage mindre (op til 1/3) og 
det samlede antal surfbare dage falder med omkring 10 %. Trods reduktionen af gode og 
exceptionelle surfdage forventes det ikke, at havneudvidelsen vil medføre en ændring i 
Middles’ status som en verdensklasse surflokalitet for wind- og kitesurfing. 
Havneudvidelsens påvirkning af surfaktiviteterne ved Middles vurderes at være moderat. 
 
Hamborg er den surflokalitet, der ligger længst mod øst og dermed længst væk fra 
projektområdet, og området vil opleve den mindste påvirkning som følge af udvidelsen. 
Områdets vind- og bølgeforhold påvirkes kun meget lidt, og således vil både 
havneudvidelsens påvirkning på surfkvaliteten og det samlede antal surfbare dage være 
så lille, at påvirkningen vurderes at være ubetydelig. 
 
Betragtes surfområderne øst for Roshage Mole samlet, vurderes påvirkningen på disse 
som følge af havneudvidelsen som moderat. 
 



Der er undersøgt en række alternativer til projektforslaget, som alle vil skabe bedre 
betingelser for de fremtidige surfforhold end den valgte udformning og lokalisering af den 
fremtidige havn. Disse alternativer er dog alle fravalgt, da de vil medføre stærkt 
begrænsede muligheder for udvikling af havnen og tiltrækning af nye virksomheder. 
 

1.1.15 Uheld og risici 

Risikoen for at vindmøller går i stykker og dele falder ned (havari) er minimal for 
typegodkendte møller. I Danmark er det et krav, at nye vindmøller skal typegodkendes og 
overholde forskellige sikkerhedsmæssige krav, der reducerer risikoen for havari i kraftig 
vind væsentligt i forhold til ældre møllemodeller.  
 
Om vinteren stoppes møllen automatisk ved overisning. I denne situation er der en 
teoretisk risiko for at blive ramt af nedfaldende is under møllerne. Der er ikke registreret 
personskade som følge af nedfaldende is fra vindmøller i Danmark.  
 
Moderne vindmøller har lynsikringsanlæg, som forhindrer, at vindmøllen beskadiges 
under lynnedslag. Lynnedslag i vindmøller indebærer normalt ikke nogen risiko for 
mennesker. 
 
Smøreolie i møllerne løber i et lukket system som hindrer spild under driften. Evt. oliespild 
f.eks. i forbindelse med olieskift, vil ske inde i selve møllen, hvor det nemt kan samles op 
uden at skade miljøet. 
 
Hvis der sker uheld med forurenende stoffer som f.eks brændstof og kemikalier i anlægs- 
og driftsfasen på havneområdet skal der straks iværksættes tiltag som afværger eller 
mindsker forureningen af jord-, grundvand og/eller havvand.  
 
Den største miljøpåvirkning i forbindelse med sejladsuheld såsom grundstødninger og 
kollisioner er læk af olie. Oliespild håndteres gennem havnens olieberedskab. 
Efter godkendelse fra Søfartsstyrelsen fastlægges procedurer for advarselssystemer, 
områder med sejladsrestriktioner samt fyrlinier og anden afmærkning for at reducere 
risikoen for kollisioner.  
 

1.1.16 Socioøkonomiske forhold  

Ved projektets socioøkonomiske forhold forstås først og fremmest de 
lokalsamfundsmæssige og samfundsmæssige påvirkninger herunder f.eks. påvirkninger 
på erhvervslivet og indtægtsgrundlaget for tredjemand. 
 
Beskæftigelsesmæssige og økonomiske effekter af havneudvidelsen 
Der er udført en analyse og beregning af havneudvidelsens betydning for den fremtidige 
indtjening og beskæftigelse i havnens opland. Beregningerne viser, at  
havneudvidelsen vil resultere i mere end 625 nye faste arbejdspladser på Hanstholm 
Havn og i dennes opland. Der er i dag ca. 1.600 arbejdspladser i tilknytning til havnen 
inden for fiskeindustrien (forarbejdning), jern- og metalindustrien (skibsvedligeholdelse, 
offshore olie- og vindindustrien), råstofindvinding og godshåndtering. 
 
Efter havneudvidelsen forventes indkomstskabelsen således at øges med 277 mio. kr. pr. 
år. Skatteeffekterne forventes at stige med godt 78 mio. kr. pr. år for Thisted Kommune og 
omegn. Hertil kommer en række potentielle effekter, som konkret kan medføre, at der 
yderligere skabes 250 faste arbejdspladser som følge af havnens udvidelse. Herudover vil 
havneudvidelsen forbedre forholdene for erhvervsfiskeriet i Hanstholm Havn.  



 
Projektet vurderes således at kunne få afgørende betydning for samfundsudviklingen og 
de socioøkonomiske forhold, herunder den sociale struktur og erhvervslivet i Hanstholm, 
Thisted Kommune samt for det øvrige Nordvestjylland. 
 
Surfing og regionaløkonomi 
Gruppen af surfere bag ”Cold Hawaii” består af omkring 100 bosættere i området omkring 
Klitmøller. Dertil kommer et større antal surfere kørende til området for at surfe i Thy-
området én eller flere dage om året   
 
Surferne er en væsentlig gruppe for lokalområdets mangfoldighed og surfernes initiativer 
inden for turisme og oplevelsesøkonomi er vigtige for Thisted Kommune, da de giver en 
væsentligt øget bredde i typen af aktiviteter samt forskellige typer arbejdskraft, 
uddannelser mv. 
 
Set i forhold til havneudvidelsens betydning vurderes surfing øst for Hanstholm Havn - 
herunder afholdelse af World Cup stævner – at have en marginal regionaløkonomisk 
effekt for så vidt angår direkte og indirekte generering af arbejdspladser.  
 

1.1.17 Befolkning og sundhed  

Både i anlægsfasen og driftsfasen er der en række miljøeffekter, der kan påvirke 
befolkningen og menneskers sundhed. De miljøeffekter, der er fundet væsentlige i den 
sammenhæng, er badevandskvalitet, luftforurening, støj og vindmøller. Det er vurderet, at 
projektet ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af menneskers sundhed. 
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1. Indledning og baggrund 

Hanstholm Havn blev indviet i 1967 som en fiskerihavn og er dermed Danmarks nyeste 

erhvervshavn. Før havnen blev anlagt var Hanstholm en relativt lille by med få huse og 

indbyggere. Havnen er i dag landets førende konsumfiskerihavn og spiller en afgørende rolle 

for udviklingen både lokalt i Thisted Kommune og for hele Region Nordjylland.  

 

Havnen har gennem årene fungeret som fiskeri- og færgehavn, men det er nødvendigt at 

udvikle havnen således, at den fortsat kan være en attraktiv partner for nuværende og nye 

brugere. 

 

Den planlagte havneudvidelse giver mulighed for modtagelse af større skibe end i dag, 

skaber optimale besejlingsforhold uanset vejrlig og åbner op for nye forretningsområder, 

der er afgørende for hele regionens positive udvikling, bl.a. etablering af miljøtunge 

virksomheder, som kræver større afstand til omgivelserne.  

Samtidig giver den nye havn mulighed for en bedre adskillelse af forskellige aktiviteter på 

havnen, der kan give gener for hinanden. Dette vil f.eks. være en fordel i forbindelse med 

håndtering af fødevarer (fisk).  

 

Blandt formålene med havneudvidelsen er at: 

 Fastholde og udbygge havnens status som en af Europas største konsumfiskerihavne. 

 Åbne op for nye forretningsmuligheder - herunder udnytte havnens enestående placering 

i forhold til off shore relaterede anlæg i Nordsøen. 

 Udbygge havnens position som godshavn - både nationalt og internationalt. 

 Åbne mulighed for faste ruter til Færøerne, Island, Norge og Skotland. 

 

Havneudvidelsen omfatter en udvidelse mod øst med nordøstvendt indsejling og følgende 

delelementer, se også Figur 1: 

 

 1700 m nordvestlig ydermole samt 800 m ny østlig ydermole i forlængelse af Roshage 

Mole 

 Etablering af indsejling mod nordøst og lukning af eksisterende indsejling 

 Forøgelse af vanddybderne i havnens indsejling og havnebassinerne 

 Etablering af nye landarealer ved opfyldning med rene uddybningsmaterialer 

 Opsætning af 10 vindmøller på ydermoler og havneområdet 

 Etablering af infrastruktur i havnen dimensioneret til store transporter 

 Havneudvidelsen vil blive realiseret ved en etapevis etablering over en periode på ca. 9 

år. 
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Figur 1 Hanstholm Havn som den ser ud efter udvidelsen. 

Thisted Kommune har vurderet, at flere dele af havneudvidelsen er omfattet af VVM-

bekendtgørelsens
1

 bilag 1 og 2
2

.  

 

Udvidelsen af Hanstholm Havn indebærer ny-anlæg og ændringer af eksisterede anlæg, der 

overskrider tærskelværdierne i bilag 1, og der er dermed obligatorisk VVM-pligtigt. 

 

VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er meddelt en VVM-tilladelse. 

VVM tilladelsen gives på baggrund af kommuneplanretningslinjer for havneudvidelsen.  

Kommuneplanretningslinjerne er indeholdt i udkastet til kommuneplantillægget, der er 

ledsaget af en VVM-redegørelse. VVM redegørelsen indeholder en vurdering af anlæggets 

virkning på miljøet. 

 

                                           

1

 Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs 

virkninger på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning. 

2

 Bilag 1, pkt. 8b: Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan besejles og 

anløbes af skibe på over 1350 tons. 

Bilag 1, pkt. 38. Vindmøller over 80 m totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller. 

Bilag 2, pkt. 14 Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er 

udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som 

ikke er omfattet af bilag 1). Hanstholm Havn er etableret før VVM-bekendtgørelsen. Det er derfor en 

ændring som er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2. 
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Da projektet omfatter en inddæmning af søterritoriet samt en forøgelse af 

vanddybderne i forhold til den eksisterende havbund, skal Kystdirektoratet give tilladelser til 

projektet efter kystbeskyttelseslovens regler.  

 

Projektet er også VVM-pligtigt efter Kystdirektoratets regler herom. Kystdirektoratet og 

Thisted Kommune har derfor besluttet at lave én samlet VVM-redegørelse og koordinere de 

offentlige høringer. Kystdirektoratet er myndighed for faste anlæg på søterritoriet samt 

uddybning og opfyldning, mens Thisted Kommune er myndighed for anlæg på land herunder 

vindmøller og veje. 

 

Udover at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, er havneudvidelsen også omfattet af Lov 

om miljøvurdering af planer og programmer
3

. Den er omfattet, da der ændres i 

kommuneplanen for Thisted Kommune via et kommuneplantillæg, og da der udarbejdes en 

samlet lokalplan for havnen. VVM-redegørelsen og miljøvurdering af planer og programmer 

er samlet i én rapport, der herefter kaldes ”miljøredegørelsen”. Miljøredegørelsen forholder 

sig også til Natura2000 og beskyttede arter (bilag IV). Miljøredegørelsen kan ses på 

www.thisted.dk/hanstholmhavn.   

 

Sammenfattende redegørelse
4

 

Lokalplan nr. 3-002 og kommuneplantillæg nr. 10 med tilhørende miljøredegørelse har 

været udsendt i offentlig høring i perioden 19. december 2012 til 13. februar 2013. 

 

Et af formålene med denne sammenfattende redegørelse er at behandle de indkomne 

indsigelser og bemærkninger, så de kan indgå i det videre grundlag for beslutninger i sagen. 

 

Thisted Kommune har efter udløbet af høringsperioden gennemgået de indkomne 

indsigelser, forslag og bemærkninger til planforslagene og miljøredegørelsen med henblik 

på at skabe et samlet overblik over høringsresultatet og at tage de indkomne udtalelser i 

betragtning. De indkomne bidrag er alle kommenteret i bilag A og kort gennemgået 

tematisk nedenfor. Bidragene kan ses i deres fulde længde i bilag B, mens de foretagne 

rettelser fremgår af bilag C. 

 

Lysafmærkning af vindmøller 

En del bemærkninger omhandler bekymring om lysafmærkning af vindmøllerne, bl.a. under 

henvisning til lysafmærkningen ved det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild. 

 

Kravene til lysafmærkningen af vindmøllerne stammer fra Trafikstyrelsen, og hvis de lemper 

kravene, vil kravene til afmærkning af vindmøllerne selvfølgelig blive lempet. 

 

Kravene til lysafmærkning af vindmøllerne er på nuværende tidspunkt, at:  

 3 af vindmøllerne skal markeres med middelintensive blikende hvide lys. Lystypen 

”middelintensive” er den laveste lysintensivitet og med det laveste antal blink pr. min. 

af de hvide lys, jf. bilag 1 i Bestemmelser om Civil Luftfart.  

 7 af vindmøllerne skal markeres med lavintensive røde faste lys. Lystypen 

”lavintensive” er den laveste lysintensivitet af de røde lys, jf. bilag 1 i Bestemmelser 

om Civil Luftfart.  

                                           

3

 Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009.  

4

 § 9, stk. 2 i Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 
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Ved opstilling af vindmøller med en højde på over 100 m og under 150 m foretager 

Trafikstyrelsen en vurdering af, om møllerne skal forsynes med lysafmærkning.  

 

Idet lysafmærkning af vindmøller er reguleret af anden myndighed, kan Thisted Kommune 

ikke tilføje bestemmelser om dette i planerne. 

 

Støj fra vindmøllerne 

Støj fra vindmøller reguleres i henhold til lovfastsatte grænseværdier i bekendtgørelsen om 

støj fra vindmøller. Støjberegninger i miljøredegørelsen viser, at de lovfastsatte 

grænseværdier for vindmøllerne overholdes ved alle boliger i nærheden af havnen og ved 

Sømandshjemmet. Inden opstilling af vindmøllerne skal bygherre anmelde opstillingen af 

vindmøllerne til Thisted Kommune, hvori det er dokumenteret, at de lovfastsatte 

grænseværdier er overholdt. 

 

Støjgrænserne er reguleret af anden lovgivning, hvorfor Thisted Kommune ikke kan ændre 

disse. Thisted Kommune fastholder dog sin vurdering af, at vindmøllerne vil kunne opstilles 

og overholde de lovfastsatte grænseværdier. 

 

Visuel påvirkning  

Det er bemærkninger om, at opstilling af vindmøller og udvidelsen af Hanstholm Havn vil 

forandre det visuelle indtryk af området. Synligheden af havneudvidelsen og de nye 

vindmøller er analyseret på baggrund af de udarbejdede visualiseringer af fremtidige forhold 

og en faglig vurdering af anlæggets højde og udbredelse i landskabet og dets visuelle 

fremtræden i forhold til terrænformer, bevoksning, bebyggelser og enkeltstående 

kulturelementer.  

 

Havneudvidelsen og de nye møller risikerer visuelt at reducere Hanstholm-knudens 

markante kystprofil, men samtidigt er Hanstholm-knuden med til at nedbryde møllernes 

skala. Udformningen af det tekniske landskab bestående af den fremtidige havn, kraner, 

borerigge og vindmøllernes opleves som en samlet enhed, hvor placeringen af vindmøllerne 

på og ved ydermolerne definerer overgangen mellem havnens tekniske landskab og det åbne 

hav. Denne samling af de tekniske anlæg på havnen vil være mest hensynsfuld overfor 

landskabet omkring og Hanstholm by, som er afskærmet fra havnen af fredskov og 

nordvendte skrænter med hede. 

 

Thisted Kommune fastholder sin vurdering af, at de visuelle påvirkninger er acceptable.  

 

Surfing 

Surfklubben NASA og Friends of Cold Hawaii er kommet med bemærkninger om 

havneudvidelsens forringelser af et af de væsentligste surf-lokaliteter (Middles) i området 

omkring havnen. Thisted Kommune vil på denne baggrund indlede en dialog med surferne 

med henblik på revision af masterplanen for Cold Hawaii. 

 

Vejforhold 

Vejdirektoratet, som er myndighed for statsveje, er kommet med følgende bemærkninger: 

 



Sammenfattende redegørelse – udvidelse af Hanstholm Havn 

Kommuneplantillæg nr. 10 med VVM-redegørelse og miljørapport samt lokalplan nr. 3-002 

7 

 

 Ændringer af matrikulære forhold – det være sig udstykninger, arealoverførsler m.v. - på 

de ejendomme, der adgangsbetjenes via de private fællesveje Nordre Strandvej og 

Molevej, kræver vejdirektoratets tilladelse efter vejlovens § 71.  

 

 Ombygning af krydset Kai Lindbergs Gade/Nordre Strandvej skal ske efter tilladelse på 

vilkår iht. vejlovens §§ 71, 101 og 102 fra Vejdirektoratet. 

 

 I det omfang at der ved udvidelse af havnen viser sig at ske udvidet brug af tilslutningen 

af Molevej til statsvejen med en mere intensiv benyttelse, end den ved lokalplanens 

vedtagelse, vil dette kræve Vejdirektoratets tilladelse på fornyende vilkår til Molevejs 

tilslutning iht. vejlovens § 71.  

 

 Vejdirektoratet kan stille vilkår om, at krydset Kai Lindbergs Gade/Molevej ombygges 

eller i øvrigt tilpasses i takt med udbygning af havneområdet 

 

På baggrund af Vejdirektoratets bemærkninger, tilføjes oplysninger i lokalplanens 

redegørelse om ovenstående nødvendige tilladelser under afsnittet ”Tilladelser fra andre 

myndigheder”. 

 

Anvendelser og miljøklasser 

Naturstyrelsen har gjort indsigelse på vegne af Miljøministeren. Thisted Kommune er i dialog 

med Naturstyrelsen om ophævelse af indsigelsen. Indsigelsen er vedlagt i bilag B. 

Indsigelserne omfatter følgende emner: 

 

1. Havneformål og rummelighed 

2. Anvendelsesbestemmelserne og zonering 

3. Detailhandel og butikker 

4. Natura 2000 og klitfredningslinjen 

 

Nedenstående ændringer er aftalt med Naturstyrelsen, som på den baggrund vil ophæve 

indsigelsen inden Thisted Byrådets endelige behandling: 

 

Ad 1: Der indsættes en uddybende redegørelse for havnens udformning og rækkefølgen i 

dens etablering i planernes redegørelse. 

 

Ad 2 og 3: Anvendelsesbestemmelserne strammes generelt op, således at der er klarere 

geografisk opdeling af de forskellige erhvervsmæssige anvendelser på den nye havn for at 

fremtidssikre mod nabokonflikter mellem forurenende og mindre forurenende 

virksomheder.  

 

De væsentligste ændringer er:  

 

 Anløb af krydstogtskibe og færger placeres i det nye område E1, som ligger op til de lidt 

lettere anvendelser i område B, C og D2 og hvorved de helt tunge virksomheders 

udvikling kan sikres i område E 

 Af hensyn til perioden fra planens vedtagelse til havnens udbygning er der i område B 

indskrevet mulighederne for at genindvindings- og ophugsvirksomhed kan etableres. 
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 Mulighederne for udvidelse af detailhandel begrænses til delområde C og der sættes max 

på 1000 m² 

 Mulighederne for etablering af butikker til pladskrævende varegrupper sættes til 5000 m² 

og placeres i det nye område D2. 

 

Ad 4: Områdeafgrænsningen i planerne ændres således, at konflikter med 

Natura2000/klitfredning undgås. 

 

2. Thisted Kommunes vurdering og indholdet af de forventede 

afgørelser 

 

Thisted Kommune forventer at træffe afgørelse om vedtagelse af  

 Kommuneplantillæg nr. 10 inkl. miljøredegørelse 

 Lokalplan nr. 3-002 

 

Hermed vil plangrundlaget være i orden, og projektet kan gennemføres med de nødvendige 

tilladelser, herunder VVM-tilladelse. 

 

Der er i forbindelse med udarbejdelse af miljøredegørelsen og/eller i den efterfølgende 

offentlige høring ikke fremkommet oplysninger, som betyder, at Thisted Kommune vurderer, 

at miljøpåvirkningerne er så væsentlige, at projektet ikke kan gennemføres.  

 

Der er, som det fremgår ovenfor, foretaget ændringer som følge af indsigelsen fra NST og 

der indledes en dialog med surferne om Cold Hawaii. Derudover vil lysafmærkningen af 

vindmøllerne blive tilpasset til Trafikstyrelsen krav på opstillingstidspunktet. 

 

Miljøhensyn  

Miljøhensynet er integreret i afgørelserne i form af retningslinjer, rammer, bestemmelser og 

vilkår fastsat i kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-tilladelsen. De detaljerede vilkår 

for projektets gennemførelse fremgår således af kommuneplantillægget, lokalplanen og 

VVM-tilladelsen. Herudover er miljøhensynet også beskrevet i tilhørende miljøredegørelse, se 

www.thisted.dk/hanstholmhavn.  

  

Kommuneplantillæg nr. 10 inkl. miljøredegørelse 

Kommuneplantillægget angiver de overordnede rammer for en miljømæssig acceptabel 

ændring og etablering af projektet. I kommuneplantillægget er der fastsat retningslinjer for:   

 Nye havneanlæg 

 Vindmøller 

 Virksomheder 

 Færgeanlæg 

 Oplag 

 Butikker 

 Havnerelaterede erhverv 

 Aquakultur 

 Renseanlæg (eksisterende) 

 Miljøklasser 

 

http://www.thisted.dk/hanstholmhavn
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Lokalplan nr. 3-002 

Lokalplanen har til formål:  

 At give mulighed for udvidelse af havnen. 

 At overføre areal fra søterritorium til byzone. 

 At sikre, at der indenfor området kan opføres bebyggelse og anlæg til havne- og 

havnerelaterede formål. 

 At give mulighed for opsætning af vindmøller, samt bølge kraftanlæg. 

 At fastlægge adgangsveje til området. 

 

VVM-tilladelse 

VVM-tilladelsen giver Hanstholm Havn tilladelse til at påbegynde projektet. I tilladelsen stilles 

der vilkår om beskyttelse af jord og grundvand, vandkvalitet, støj, støv og luftforurening, 

samt vindmøller. VVM-tilladelsen kan først gives, når kommuneplantillægget inkl. 

retningslinjer er endeligt vedtaget.  

 

3. Begrundelser og betragtninger 

Til grund for de forventede afgørelser ligger beskrivelser af det ansøgte projekt og dets 

potentielle miljøpåvirkninger. Der er på grundlag heraf foretaget en vurdering i forhold til 

den relevante lovgivning på plan- og miljøområdet, og der er fastsat en række vilkår for 

projektet, hvor igennem miljøhensynet er indarbejdet i afgørelserne. Herunder opsummeres 

en række af de centrale begrundelser og betragtninger forud for myndighedens afgørelse. 

Der henvises i øvrigt til miljøredegørelsen: 

 

Alternativer
5

 

0-alternativet:  

Hvis den planlagte havneudvidelse ikke gennemføres, vurderes det, at den potentielle 

erhvervsudvikling ikke er mulig at realisere, og Hanstholm Havn vil på sigt miste en del af 

den dynamik og konkurrenceevne, der i dag findes på havnen. Dette vil betyde en yderligere 

nedgang i aktiviteterne på havnen, og på sigt kan havnen komme til at spille en meget lille 

rolle i erhvervsudviklingen. Dette vil givetvis have en negativ effekt på udviklingen af 

erhvervsliv og beskæftigelse i såvel Thisted Kommune som i regionen. 

 

Uden udvidelse og dermed udvikling vil havnen ikke kunne medvirke til at stoppe den 

negative spiral, som i stigende grad opleves i mange dele af landet, særligt i de mere 

marginale dele af landet, hvor andre vækstinitiativer ofte kun har begrænset effekt. Dette vil 

således kunne påvirke såvel udvikling i beskæftigelse og efterfølgende resultere i en 

affolkning, hvor befolkningstallet falder, hvorved en negativ spiral således igangsættes. 

 

Fravalgte alternativer:  

Alternativer
6

 til projektets placering er vurderet, herunder:  

 Et vestligt alternativ, der udnytter havnens arealreservation syd for den eksisterende havn 

er fravalgt, da der ikke er mulighed for at skabe et tilstrækkeligt stort baglandsareal, 

ligesom mulighederne for at forbedre besejlingsforholdene er stærkt begrænsede. 

                                           

5

 Beskrivelse og vurdering af fravalgte alternative løsninger til hovedforslaget kan ses i afsnit 4.2 i 

miljøredegørelsen.  

6

 Der er ikke indkommet forslag til alternativer under 1. offentlighedsfase, 23. december 2009 – 27. 

januar 2010. 
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 Et østligt alternativ, hvor den eksisterende indsejling og forhavn bibeholdes er fravalgt, 

da alternativet vil have de samme begrænsninger som et vestligt alternativ både hvad 

angår udviklingen af off-shore forretningsområdet og fiskerierhvervet. 

 En østlig udvidelse med nordøstvendt indsejling og samtidig bibeholdelse af den 

eksisterende indsejling vil kunne forbedre besejlingsforholdene i mindre grad, men der 

vil reelt ikke være mulighed for at forøge besejlingsdybden uden større miljømæssige og 

økonomiske konsekvenser end i hovedforslaget. Dette alternativ vil ligeledes ikke 

tilvejebringe tilstrækkeligt stort baglandsareal. 

 

De beskrevne alternativer er alle fravalgt, da muligheden for at forbedre 

besejlingsforholdene enten er stærk begrænsede eller ikke er til stede. Ved alternativerne vil 

der ikke være mulighed for at skabe et tilstrækkelig stort baglandsareal. Der vil således ikke 

være grundlag for at tiltrække nye erhverv, herunder videreudvikle godsområdet, samt 

tiltrække og udvikle offshore- og vedvarende energi-aktiviteter. Mulighederne for udvikling 

af havnen og tiltrækning af nye virksomheder vil dermed være begrænsede. 

 

Hovedforslagets placering af anlægget øst for og i forlængelse af den eksisterende havn gør 

ikke brug af havnens arealreservation i Nationalpark Thy syd for den eksisterende Hanstholm 

Havn. Dette begrænser de afledte miljøpåvirkninger, da løsningen friholder sårbare arealer i 

Hanstholm Reservatet, der er en vigtig del af Nationalpark Thy. 

 

Miljøpåvirkninger 

Der er gennemført en lang række undersøgelser af de eksisterende forhold i området 

og virkningen på disse som følge af havneudvidelsen herunder forhold som:  

 Geologi, hydrogeologi og grundvand 

 Vandkvalitet 

 Hydrografi og kystmorfologi 

 Marin flora og fauna 

 Flora og fauna på land 

 Kulturhistoriske interesser og marinarkæologiske forhold 

 Sejlads 

 Erhvervsfiskeri 

 Rekreative interesser 

 Trafik og transport 

 Luftkvalitet 

 Støj og vibrationer 

 Landskab og kulturmiljø 

 Uheld og risici 

 Socioøkonomiske forhold 

 Befolkning og sundhed 

 Surfing 

 

Der er foreslået tiltag, der skal gennemføres for at undgå eller minimere projektets 

påvirkning på omgivelserne, hvor det på baggrund af miljøvurderingerne er vurderet 

nødvendigt. 

 

I afsnit 8 i miljøredegørelsen er havneudvidelsens miljøpåvirkning på omgivelserne vurderet 

og beskrevet for de forventede konsekvenser af projektet i anlægs- og driftsfasen. 
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Anlægsfasen for projektet dækker perioden med etablering af ydermoler, nye havnearealer 

samt nye kajer, forøgelse af vanddybderne i havneområdet og opstilling af vindmøller.  

 

Driftsfasen er den periode, hvor det samlede nye havneareal tages i brug og alle 

vindmøllerne er i drift.  

 

4. Overvågning 

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet har Thisted Kommune en række 

tilsynsbeføjelser som vil blive udført.  Således er der også en række miljøforhold såsom støj, 

luftkvalitet og afledning af spildevand, der løbende vil blive overvåget som følge af Thisted 

Kommunes tilsynsforpligtelser og løbende overvågning af miljøtilstanden. Fx kan støjklage 

over vindmøllerne fra naboer medføre, at kommunen kan pålægge ejeren af vindmøllerne at 

få foretaget en støjmåling. 

 

Thisted Kommune stiller blandt vilkår i VVM-tilladelsen om, at Hanstholm Havn inden opstart 

af hver etape skal sende anmeldelse til Thisted Kommune. Thisted Kommune fører 

miljøtilsyn med, at vilkårene i VVM-tilladelsen overholdes og kan i forbindelse med 

anmeldelserne, tilsyn og/eller klagesager fastsætte yderligere vilkår i tilfælde af, at 

aktiviteterne giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.  

 

Thisted Kommune vil løbende overvåge, om planerne for Hanstholm Havn har haft de 

forventede konsekvenser og om de fungerer som forventet. Hvis det ikke er tilfældet, vil der 

blive taget initiativ til opfølgende planlægning. Der foretages en opsamling af den løbende 

overvågning hvert fjerde år i forbindelse med revision af kommunens planstrategi. 

 

5. Konklusion 

Miljøhensynet er integreret i afgørelserne i form af retningslinjer, rammer, bestemmelser og 

vilkår stillet i kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-tilladelse, og idet 

kommuneplanretningslinjerne samt vilkårene i VVM tilladelsen begrænser de miljømæssige 

påvirkninger. Derved finder Thisted Kommune det forsvarligt at gennemføre projektet, da 

det kan holdes inden for de rammer, der fremgår af miljøredegørelsen.  

 

Thisted Kommune vurderer på baggrund af miljøredegørelsen, den offentlige høring, de 

stillede vilkår, udkast til VVM-tilladelse at der kan udstedes et kommuneplantillæg og en 

lokalplan, der muliggør den anmeldte udvidelse af Hanstholm Havn.  

 

Bilag: 

A. Besvarelse af de indkomne bidrag fra høringsfasen 

B. Indkomne bidrag i høringsfasen  

C. Rettelsesblad 

 

Bilagene til den sammenfattende redegørelse er ikke vedlagt lokalplan og 

kommuneplantillæg, idet redegørelsen sammenfattende redegør for og besvarer de 

indkomne bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 3-002. 
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