
 

Miljøteknologi 
J.nr. MST-5103-00010 
Ref. JEM 
Den 20. juli 2012 
 

Søfartsstyrelsen 
Mindet 2 
8000 Århus C    
   
  

 
 
 
 
 
       
Miljøstyrelsen meddeler tidsbegrænset miljøgodkendelse af 
hurtigfærgeruten Aarhus - Kalundborg 
 
Søfartsstyrelsen har den 16. april 2012 oversendt en ansøgning fra rederiet 
FRS om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Aarhus - Kalundborg. Ruten 
skal besejles med færgen ”Dolphin Jet” af typen ”high speed catamaran”. 
 
I forbindelse med ansøgningen har Miljøstyrelsen modtaget støjrapport 
12.3395 vers. 1, udarbejdet marts 2012 af Lloyd,s Register ODS samt 
opdaterede oplysninger om støjdæmpende foranstaltninger fremsendt ved 
mail af 22. juni 2012 fra rederiet FRS. Disse to dokumenter er vedlagt 
godkendelsen som bilag 1 og 2. Som bilag 3 er vedlagt kort over sejlruten 
og som bilag 4 en oversigt over Natura 2000-områder, som potentielt kan 
påvirkes af hurtigfærgeruten. 
 
Ansøgningen er løbende blevet suppleret med oplysninger om påvirkning af 
Natura 2000 områder og beskyttede arter. Den 19. juli modtog 
Miljøstyrelsen de endelige rapporter “Natura 2000 Screening High-speed 
Catamaran Ferry Dolphin Jet, Aarhus-Kalundborg” samt den endelige 
konsekvensvurdeing ”Natura 2000 Appropriate Assessment Marine 
Mammal Austal Dolphin Jet, Aarhus-Kalundborg – Final”, begge udarbejdet 
af DHI, juli 2012. 
 
 
Miljøstyrelsens afgørelse 
Rederiet FRS meddeles hermed miljøgodkendelse til, at hurtigfærgeruten 
Aarhus - Kalundborg besejles med færgen "Dolphin Jet". Miljøgodkendelsen 
er tidsbegrænset og gælder indtil 1. oktober 2012. Miljøgodkendelsen er 
meddelt med hjemmel i § 7 i bekendtgørelse nr. 1324 af 21. december 2011 
om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter (hurtigfærgebekendtgørelsen).  
 
Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår. 
 
Miljøgodkendelsen er meddelt på grundlag af det oplyste i 
ansøgningsmaterialet, og det forudsættes at driften af ruten sker i 
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overensstemmelse med de i forbindelse med ansøgningen modtagne 
oplysninger. Denne godkendelse omfatter alene forholdet til 
hurtigfærgebekendtgørelsen. Det påhviler rederiet at indhente andre 
relevante tilladelser, som måtte kræves ifølge anden lovgivning. 
 
Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på Miljøstyrelsens 
hjemmeside den 20. juli 2012. 
 
 
Vilkår 
 
1. Sejlruten jf. bilag 3 og de i ansøgningen oplyste 

hastighedsbegrænsninger på ruten må ikke fraviges, med mindre dette 
sker af sikkerhedsmæssige grunde. 

2. Det maksimale A-vægtede lydtrykniveau for lavfrekvent støj (10 – 160 
Hz) indendørs (LpA,LF), midlet over et tidsrum på 2 minutter, hvor 
støjen er kraftigst, må ikke i de i bilag 1 angivne referencepositioner 
overstige de nedenfor angivne værdier: 

 
Referencepositioner Kl. 07 – 18 Kl. 18 - 07 
A1 30 dB 30 dB 
A2 30 dB 28 dB 
A3 30 dB 30 dB 
K1 30 dB 30 dB 
K2 30 dB 25 dB 
K3 30 dB 25 dB 

 
3. Den samlede udendørs støjbelastning (LDEN) og det maksimale 

støjniveau (LAFmax) for almindelig støj fra sejlads på ruten må ikke 
overstige de nedenfor angivne værdier: 

 
 LDEN LAfmax

Boligområder og støjfølsomme bygninger til 
offentlige formål (skoler, plejehjem og lign.) 

 
55 dB 

 
70 dB 

Spredt bebyggelse i det åbne land 55 dB 70 dB 
Liberale erhverv 60 dB 75 dB 
Rekreative områder med overnatning 
(sommerhuse, kolonihaver og lign.) 

50 dB 65 dB 

Andre rekreative områder uden overnatning 55 dB 70 dB 
 

4. Miljøstyrelsen kan forlange oplysninger, som dokumenterer, at sejlruten, 
jf. vilkår 1, følges. 
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5. Der ikke må sejles med større hastighed end 16 knob gennem 
Kalundborg Fjord inden for Natura 2000-område nr. 166. 

6. Der må ikke sejles tættere end en afstand af 3 km til grænsen af Natura 
2000-område nr. 55 Stavns Fjord m.v. 

7. Rederiet skal underrette Miljøstyrelsen om enhver afvigelse fra de 
normale driftsforhold senest 14 dage efter, at afvigelsen har fundet sted. 

 
 
Redegørelse for sagen 
Rederiet FRS har ansøgt om, at ruten Aarhus - Kalundborg kan besejles 
med ”Dolphin Jet”. ” Dolphin Jet” er en 86,6 m lang passager- og 
bilhurtigfærge af typen high speed catamaran. Fartøjet er forsynet med fire 
8.2000 kW dieselmotorer, der hver driver en vandjet. Hovedmotorernes 
udstødning sker gennem skorstenene. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at der er tale om tre daglige afgange fra Århus 
kl. 6.45, 12.15 og 16.15 samt tre daglige afgange fra Kalundborg kl. 8.45, 
14.15 og 18.15. 
 
Rutens forløb er vist i bilag 3. 
 
Der er anført i ansøgningen, at færgen under indsejling til Aarhus havn 
sejler med fuld fart (ca. 37 knob) indtil 1.1 sømil fra havnen, hvorefter farten 
reduceres. Ved havnens ydermoler er farten reduceret til 6 knob. I 
havnebassinet drejer færgen, og der bakkes med 4 knob til anløbspladsen. 
Ved udsejling fra anløbspladsen i Aarhus havn sejler færgen ud af havnen 
med en fart på ca. 6 knob. Uden for ydermolerne accelererer færgen til 
servicefart, der opnås ca. 1.1 sømil fra havnen. 
 
Før indsejling til Kalundborg Havn og efter udsejling fra Kalundborg Havn 
forløber sejlruten gennem Kalundborg Fjord. Sejlads gennem fjorden sker 
med en hastighed på maksimalt 16 knob. Ved indsejling til Kalundborg 
Havn sænkes farten til 6 knob ved passage af ydermolerne, og i inderste 
havnebassin vender færgen, hvorefter den bakker med 4 knob til 
anløbspladsen. Ved udsejling af Kalundborg Havn sejler færgen ud med en 
fart på 6 knob, og uden for ydermolerne accelereres til 16 knob. 
 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Det er udelukkende ved indsejling til og afsejling fra havnene i Kalundborg 
og Århus, at færgen kommer i nærheden af støjfølsomme områder. 
 
Miljøstyrelsen har baseret sin støjtekniske vurdering på den fra rederiet 
fremsendte støjrapport 12.3395 vers. 1, udarbejdet marts 2012 af Lloyd,s 
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Register ODS samt opdaterede oplysninger om støjdæmpende 
foranstaltninger fremsendt ved mail af 22. juni 2012 fra rederiet FRS. 
 
De relevante støjniveauer (LpA,LF, LDEN og LAFmax) er beregnet i 3 
referencepositioner ved Århus Havn, A1, A2 og A3 samt 3 
referencepositioner omkring Kalundborg Havn, K1, K2 og K3. Det er 
Miljøstyrelsens vurdering, at de valgte referencepositioner repræsenterer de 
mest støjbelastede støjfølsomme områder i og ved havnene. Beregningerne 
er udført efter retningslinierne i hurtigfærgebekendtgørelsen og 
beregningsmetoden i bekendtgørelsens bilag, herunder ude-inde 
korrektionen, er fulgt. 
 
For den almindelige støj viser beregningerne, at de i 
hurtigfærgebekendtgørelsen angivne grænseværdier for dag-, aften- og 
natniveauet (LDEN) og for maksimalniveauet (LAfmax) overholdes med en 
meget stor margin i alle beregningspunkter. 
 
Det beregnede niveau af lavfrekvent støj indendørs i bygninger (LpA,LF) 
overstiger i ingen af referencepunkterne den vejledende grænseværdi på 
30 dB for dagperioden (7-18). For aften/nat-perioden er grænseværdien 
25 dB, og i de tre referencepunkter ved Århus Havn samt K1 ved 
Kalundborg Havn overstiger det beregnede niveau den vejledende 
grænseværdi med 3-5 dB. I de to øvrige referencepunkter ved Kalundborg 
Havn er de beregnede niveauer henholdsvis 22 og 23 dB og således 
mindre end grænseværdien på 25 dB for aften/natperioden. 
 
I Århus Havn er det for den daglige afgang kl. 6.45 og den daglige ankomst 
kl. 19.45, at det beregnede niveau af lavfrekvent støj overstiger 
grænseværdien, mens det ved Kalundborg Havn er for den daglige afgang 
kl. 18.15. 
 
På baggrund af de beregnede niveauer af lavfrekvent støj har rederiet 
gennemført en udskiftning af lyddæmperne på udstødningen af 
hovedmotoren, og efterfølgende er der gennemført kontrolmålinger af den 
udsendte støj. Kontrolmålingerne er beskrevet i bilag 2, og det fremgår, at 
udskiftning af lyddæmperne ikke har medført den fornødne dæmpning af 
støjen. Rederiet har derfor fået gennemført supplerende målinger til 
vurdering af årsagen, som ligeledes er beskrevet i bilag 2 sammen med en 
beskrivelse af yderligere støjdæmpende foranstaltninger, der kan 
gennemføres. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de beskrevne tiltag er fagligt 
velbegrundede, og styrelsen finder det sandsynliggjort, at de beskrevne 
supplerende tiltag kan medføre en dæmpning af støjen i omgivelserne. 
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Ud fra en samlet vurdering af sagen finder Miljøstyrelsen, at sejlads med 
Dolphin Jet på den ansøgte rute på det foreliggende grundlag kan 
godkendes i en begrænset periode indtil 1. oktober 2012, idet det er 
styrelsens vurdering, at den dokumenterede støjbelastning set over denne 
relativt korte tidshorisont ikke vil give anledning til uacceptable støjgener. 
Dette vil efter Miljøstyrelsens vurdering give rederiet FRS tilstrækkelig tid til 
at gennemføre og dokumentere de planlagte supplerende støjdæmpende 
foranstaltninger med henblik på en ansøgning om miljøgodkendelse af ruten 
til sejlads efter 1. oktober 2012. 
 
 
Naturstyrelsens vurdering 
 
Natura 2000 
Rammerne for vurdering af det ansøgte 
Den ansøgte godkendelse til sejlads med hurtigfærge kan potentielt påvirke 
en række Natura 2000-områder (se bilag 4) og de relevante dele af 
udpegningsgrundlaget for disse områder. Områder som Sejerø Bugt og 
Saltbækvig (område nr.154) og Schultz Grund m.fl. (område nr. 204) 
vurderes alene på grund af afstanden til sejlruten ikke at være relevante. 
 
Det skal i den sammenhæng vurderes, om det kan udelukkes, at projektet i 
sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 
2000-områder væsentligt (”screening”), uanset om projektet vil foregå inde i 
eller udenfor det udpegede område.  
 
Hvis en væsentlig påvirkning ikke kan udelukkes, skal der gennemføres en 
konsekvensvurdering for alle arter og naturtyper i områder, hvor en 
væsentlig påvirkning ikke kan udelukkes, jf. §§ 7-8 i Miljøministeriets 
bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder (habitatbekendtgørelsen). Denne 
konsekvensvurdering er afgørende for, om der i så fald kan meddeles 
godkendelse efter havmiljøloven. 
 
Der har tidligere været givet godkendelse til sejlads med hurtigfærge 
mellem Kalundborg-Aarhus. Siden godkendelse af og ophør med denne 
hurtigfærge-sejlads og frem til den aktuelle ansøgning er der sket 
væsentlige ændringer i forudsætningerne for vurderingen af hurtigfærge-
sejlads, bl.a. er Kalundborg Fjord blevet udpeget som Natura 2000-område. 
Desuden er fortolkningen af beskyttelsens rækkevidde blevet præciseret, jf. 
Naturstyrelsens vejledning til ovennævnte bekendtgørelse. EU-domstolen 
har bl.a. præciseret, at myndighederne alene kan give tilslutning til planer 
og projekter, når det på bedste videnskabelige grundlag uden rimelig tvivl 
kan udelukkes, at projektet eller planen vil skade områdets integritet. 
 
Ændringer i det ansøgte projekt 
Rederiet har i sagsforløbet og under indtryk af de faglige udredninger 
besluttet to ændringer i projektet ved dels at ændre hastigheden for sejlads 
gennem Natura 2000-området i Kalundborg Fjord fra 36 knob til 16 knob, 
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dels at trække ruten for sejladsen længere mod øst ved passage forbi 
Samsø, så afstanden til Natura 2000-området ved Samsø bliver ca. 3 km. 
Disse justeringer af projektet vurderes at være afgørende som afværge-
foranstaltninger for at opveje en evt. påvirkning og lægges til grund i det 
følgende. 
 
Det faglige grundlag for afgørelsen og Naturstyrelsens vurderinger 
DHI har for Rederiet Kattegatruten A/S til brug for Miljøministeriets 
afgørelse udarbejdet en række vurderinger af påvirkningen fra det ansøgte 
projekt på Natura 2000-områder. Vurderingerne omfatter marine naturtyper 
og arter (marsvin og sæler) samt kystnaturtyper og evt. levesteder for arter 
knyttet hertil. Vurderingerne omfatter især bølgepåvirkning af kyst og bund, 
støjpåvirkning og øvrige forstyrrelser af arter samt kollisions-risici.  
 
DHI har desuden på Naturstyrelsens foranledning vurderet den potentielle 
deposition på terrestriske naturtyper af kvælstofforbindelser fra 
hurtigfærgens emission og konkluderet, at der ikke vil være en målbar 
effekt. Naturstyrelsen har ingen bemærkninger til denne konklusion og er 
enig i, at der ikke i øvrigt er grundlag for at antage, at terrestriske naturtyper 
udover kystnaturtyper kan blive påvirket. 
 
Områder, hvor kun foreløbig vurdering er nødvendig 
Naturstyrelsen har på baggrund af de gennemførte foreløbige vurderinger 
(screeninger) ikke grundlag for at tilsidesætte DHI’s vurdering af, at 
projektet ikke væsentligt vil påvirke udpegningsgrundlaget for områderne 
Mejls Flak, Hatter Barn og Munkegrunde samt Begtrup Vig og kystområder 
ved Helgenæs, Kobberhage med tilhørende kystarealer og Nordby Bakker.  
 
Områder, hvor konsekvensvurdering er nødvendig 
DHI har vurderet, at væsentlige påvirkninger ikke kan afvises for Stavns 
Fjord-området, især hvad angår evt. påvirkning af fugle og sæler, og 
Kalundborg Fjord-området, især hvad angår sæler og marsvin, og har derfor 
gennemført en egentlig konsekvensvurdering.  
 
Naturstyrelsen finder generelt ikke grundlag for at tilsidesætte DHI’s 
vurderinger af, at der ikke vil ske skade på de arter og naturtyper, som 
Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte, som følge af den 
ansøgte sejlads.  
 
Naturstyrelsen har i den sammenhæng særligt noteret sig betydningen af 
de ovennævnte projektændringer (hastighed og afstand), og det forhold, at 
volumen af den samlede sejlads gennem Kalundborg Fjord ikke overstiger 
det hidtidige niveau.  
 
Naturstyrelsen lægger endvidere vægt på DHI’s konklusioner om, at de 
gennemførte beregninger og modelleringer viser, at påvirkningen af 
naturtyper og arter er ikke-eksisterende eller ubetydelig for begge områder, 
og at færgefarten ikke vurderes at være til hinder for 
bevaringsmålsætningen om at opnå gunstig bevaringsstatus for disse arter 
og naturtyper i områderne. 
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DHI vurderer, at den evt. begrænsning i marsvinets udnyttelse af 
Kalundborg Fjord, som følger direkte af hurtigfærgens sejlads, med 
hastighedsnedsættelsen reduceres til et niveau, som ikke vil påvirke 
bestanden. Naturstyrelsen har ikke på det foreliggende grundlag anledning 
til at anfægte denne vurdering. Styrelsen finder dog, at der i lyset af 
hurtigfærgens høje andel af den samlede sejlads i Kalundborg Fjord på 
længere sigt til brug for en evt. fremtidig godkendelsessituation bør 
tilvejebringes supplerende data fra området, der understøtter denne 
vurdering.  
 
Naturstyrelsen har endvidere bølgepåvirkningen fra færgen på de kystnære 
naturtyper og levesteder som et væsentligt opmærksomhedspunkt. 
Vurderingen fra DHI er på det foreliggende grundlag, at totalt set over året 
er påvirkningen ubetydelig. Styrelsen har imidlertid noteret sig DHI’s 
konklusioner om sæsonvariationer i bølgepåvirkningen, anderledes 
bølgelængde end vindgenerede bølger samt omlejring af materiale.  
 
Naturstyrelsen har tillige noteret sig, at Kystdirektoratet har anmodet 
rederiet om en supplerende vurdering af en evt. hækbølge-påvirkning af 
kysten i Kalundborg Fjord og på den baggrund har indstillet til 
Søfartsstyrelsen, at en tilladelse tidsbegrænses til 1. oktober 2012.  
 
Naturstyrelsen finder det på den baggrund relevant som grundlag for en 
længerevarende godkendelse at supplere de vurderinger, der skal tilgodese 
Kystdirektoratets anmodning, med vurderinger af sådanne evt. 
langtidseffekter for kystnaturtyper og –levesteder i relevante dele af Natura 
2000-områderne, især de dele, der passeres med fuld fart (eksempelvis 
spidsen af Røsnæs og Nordsamsø). Naturstyrelsen kan på den baggrund 
på linje med Kystdirektoratet kun give sin tilslutning til en tidsbegrænset 
tilladelse. 
 
Med ovennævnte betragtninger finder Naturstyrelsen det på baggrund af 
DHI’s konklusioner samlet set på bedste faglige grundlag uden rimelig tvivl 
godtgjort, at der ikke vil ske skade på Natura 2000-områder ved at meddele 
en tidsbegrænset tilladelse til det ansøgte frem til 1. oktober 2012. 
 
Bilag IV-arter 
Det skal i forbindelse med projektet vurderes, om yngle- eller rasteområder 
for bilag IV-arter kan beskadiges eller ødelægges, jf. 
habitatbekendtgørelsens § 11. Marsvin, som er den eneste relevante bilag 
IV-art her, er allerede vurderet som udpegningsgrundlag for Kalundborg 
Fjord-habitatområdet. Marsvin forekommer derudover langs hele sejlruten, 
om end det udover området i Kalundborg Fjord kan være vanskeligt langs 
ruten at pege på koncentrationer, der kan betegnes som egentlige yngle- 
eller rasteområder.  
 
Ifølge DHI’s vurderinger er der intet, der tyder på, at der vil ske skade på 
den bestand, der udnytter området i dag, bl.a. fordi evt. påvirkning gennem 
støj og kollision m.v. vil være begrænset til det absolutte nærområde til 
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sejlruten, der i forvejen er stærkt befærdet. Sejlads med Dolphin Jet på 
ruten forventes efter disse vurderinger ikke at få særskilt eller kumulativ 
betydning for bestanden. Naturstyrelsen finder ikke anledning til at anfægte 
DHI’s vurderinger af, at yngle- eller rasteområder for marsvin ikke 
beskadiges eller ødelægges.  
 
Dermed vurderes også forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 29 a, stk. 1, 
om forbud mod forsætlige forstyrrelser, og jagt- og vildtforvaltningslovens 
forbud mod forsætlige drab at være respekteret inden for den skønsmargin, 
som disse bestemmelser rummer. 
 
Øvrige naturforhold 
Sejladsen foregår gennem farvande, hvor der kan være større forekomster 
af vandfugle, især dykænder. Sejladsen vil helt overvejende foregå langs 
eksisterende intensivt udnyttede sejlruter. DHI vurderer, at sejladsen ikke vil 
have væsentlig betydning for fuglenes forekomst uden for Natura 2000- 
områderne udover, hvad den eksisterende skibstrafik giver anledning til. 
Styrelsen har ikke bemærkninger hertil. 
 
 
Samlet vurdering 
Styrelsen finder ud fra en samlet vurdering på grundlag af DHI’s 
konklusioner, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag til at kunne 
konkludere, at hurtigfærgen Dolphin Jet kan besejle ruten Kalundborg-
Aarhus uden at skade Natura 2000-områder eller andre naturforhold i en 
tidsbegrænset periode.  
 
Godkendelsen tidsbegrænses til 1. oktober 2012 og gives på de i 
vilkårsafsnittet ovenfor anførte vilkår. 

 
Styrelsen skal samtidig tilkendegive at være sindet til at indstille, at der fra 
1. oktober 2012 meddeles en flerårig godkendelse, såfremt de oven for 
supplerende vurderinger ikke skaber rimelig tvivl om evt. skadevirkninger.  
 
Det er en forudsætning herfor at evt. langtidseffekter for 
kystnaturtyper og –levesteder af bølgepåvirkning (bølgelængde, 
sæsonvariation og omlejring af materiale) fra sejladsen vurderes 
nærmere for Natura 2000-områder langs sejlruten forud for en evt. 
ansøgning om forlængelse. Vurderingen skal i givet fald være 
styrelsen i hænde senest 1. september 2012. 
 
Styrelsen forventer i den sammenhæng efter nærmere drøftelser med 
rederiet at ville stille vilkår om etablering af en overvågning, der som nævnt 
ovenfor kan understøtte konklusionerne om, at hurtigfærgen ikke 
begrænser marsvins udnyttelse af Natura 2000-området.  
 
Styrelsen finder endvidere, at en længerevarende godkendelse bør 
tidsbegrænses f.eks. til 4 år for at give mulighed for at vurdere sejladsen i 
lyset af den iværksatte overvågning, bevaringsstatus for marsvin og den 
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reviderede Natura 2000-plan for Natura 2000-området Kalundborg Fjord, 
som skal gælde fra 2016. 
 
 
Klagevejledning 
Miljøstyrelsens afgørelse kan påklages skriftligt til Natur- og 
Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV efter reglerne i 
havmiljølovens kapitel 151. 
 
Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til Miljøstyrelsen, 
så den er styrelsen i hænde senest den 17. august 2012. Klagen har ikke 
opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Klageberettigede er: 
 

• Enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald 

• Århus Kommune 
• Kalundborg Kommune 
• Sundhedsstyrelsen 
• Forbrugerrådet 
• Danmarks Fiskeriforening 
• Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere 
• Danmarks Rederiforening 
• Bilfærgernes Rederiforening 
• Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
• Danske Havne 
• Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) 
• Danmarks Naturfredningsforening 
• Friluftsrådet 
• Dansk Ornitologisk Forening 
• Greenpeace, Danmark 
• Danmarks Sportsfiskerforbund 
• Dansk Sejlunion 

 
 
Afgørelsen er sendt pr. e-mail til de ovennævnte klageberettigede 
organisationer samt til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
(uden signatur, fremsendt elektronisk) 
Jesper Mogensen 
                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 om beskyttelse af havmiljøet med senere 
ændringer. Loven kan ses på www.retsinformation.dk.  
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