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Afgørelse om delvis lovliggørelse af eksisterende kystbeskyttelse 

(fem høfder) samt tilladelse til ny kystbeskyttelse (stenkastning, høj-

vandsmure) på matr.nr. 58a og 58b Oure By, Oure beliggende Fred-

skovvej 10 og 10A (5883) samt afgørelse om at projektet ikke er VVM-

pligtigt. 

 

 

Svendborg Kommune giver hermed tilladelse til kystbeskyttelse på matr. 

58a ved stenkastning og højvandsmur langs græsbevoksning mod strand 

og på matr. 58b til højvandsmur på terrasse ved sommerhus samt lovlig-

gørelse af stenkastning ved samme sommerhus – se oversigtskort neden-

for. 

 

Der meddeles samtidig afslag på at bibeholde høfde 1 – 5, som de står i 

dag og påbud om, at afkorte høfde 1 til maks 15m lang, afkorte høfde 2, 4 

og 5 til maks 8m lange og fjerne høfde 3 i sin helhed. Høfderne skal sam-

tidig reduceres i højden til kote ca. 1m i DVR90. 

 

Høfderne skal være retableret senest den 15. januar 2020. 

 

Der skal fremsendes billeddokumentation for at anlæg er fjernet/ændret 

og dette skal fremsendes til natur@svendborg.dk senest den 15. januar 

2020 (samme dato som påbudsfrist).  

 

Hvis høfderne ikke er fjernet/ændret og Svendborg Kommune ikke har 

modtaget dokumentation for dette inden fristens udløb, vil sagen blive vi-

deregivet til politiet uden yderligere varsel jf. § 20 stk. 1, i kystbeskyttel-

sesloven1. 

  

Kommunen har samtidig vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konse-

kvens vurdering for projektet. 

 

                                                
1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr 57 af 21. januar 2019 af lov om kystbeskyttelse. 
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Figur 1: Oversigtskort med placering af den ansøgte kysbeskyttelse, rød = stenkastning, blå = mur, 

grøn = høfde afkortes og hvid = høfde fjernes. 

 

Lovgrundlag 

Kystbeskyttelsesforanstaltninger på privat ejendom kræver tilladelse fra Svendborg Kom-

mune. Tilladelsen gives med hjemmel i kystbeskyttelseslovens2 § 3 stk. 1 og 2 og indehol-

der afgørelse efter miljøvurderingslovens3 § 16.  

Svendborg Kommune kan meddele påbud om at fjerne kystbeskyttelsesforanstaltning jf. § 

19a i kystbeskyttelsesloven. 

Svendborg Kommune skal vurdere, om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyt-

telsesområde eller visse udpegede arter væsentligt jf. § 3 i ”bekendtgørelse om administra-

tion af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt 

angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på sø-

territoriet”4. Der er derfor vedlagt en væsentlighedsvurdering som bilag 3. 

 

Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven 

Svendborg Kommune giver hermed tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg beliggende på ma-

trikel 58a og 58b Oure By, Oure i form af ny højvandsmur og stenkastning langs græsbe-

                                                
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 57 af 21.januar 2019 af lov om kystbeskyttelse 
m.v. 
3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurde-
ringer af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
4 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1062 af 21. august 2018 om administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyt-
telsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet. 
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voksning mod strand på matr. 58a samt etablering af højvandsmur ved terrasse om som-

merhus og retlig lovliggørelse af etableret stenkastning ud for samme sommerhus på matr. 

58b som ansøgt. Høfderne kan delvis lovliggøres fysisk ved retablering og påbud om af-

kortning. 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

 
1. Udformningen og etableringen af anlægget med højvandsmure og stenkastning skal 

ske i overensstemmelse med det ansøgte, og med en maks topkote på 2,50m i 
DVR90 og bundkote for stenkastning på -0,5m i DVR90 og hældning på minimum 
1:3. Højvandsmur og stenkastning skal placeres i overgang mellem græsareal og 
sandstrand således, at strandens bredde og adgangen ikke forringes. 
 

2. At høfderne 1-5 påbydes retableres indenfor en nærmere angiven frist som føl-
gende: Høfde 1 ud for sommerhus reduceres i længden til 15m, høfde 3 fjernes og 
høfde 2 + 4+ 5 reduceres i længden til 8m. Høfderne må maks være i kote 1m i 
DVR90 i højden. 
 

3. Der må ikke uden Svendborg Kommunes tilladelse foretages udvidelser eller æn-
dringer af det opførte anlæg eller anlægsmetoderne. 
 

4. Tilladelsen er tidsbegrænset til 15 år fra dags dato.  
 

5. Samtidigt med anlægsarbejdet afsluttes, skal kommunen (natur@svendborg.dk) un-
derrettes herom, og snarest herefter skal fremsendes en færdigmelding, som doku-
menterer at anlægget er opført i overensstemmelse med tilladelsen. 
 

6. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig tilstand.  
 

7. Tilladelsen til at etablere anlægget, og det opførte anlæg må ikke uden tilladelse fra 
Svendborg Kommune overdrages til andre. 
 

8. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet med højvandsmur og stenkastning ikke 
er afsluttet indenfor 2 år fra udstedelsen af denne tilladelse. 
 

9. At der sker en tinglysning af tilladelsen med vilkår på ejendommen matrikel 58a og 
58b Oure By, Oure for ansøgers regning i form af en deklaration med Svendborg 
Kommune som påtale berettiget. Deklarationen skal orientere om, at den til enhver 
tid værende ejer af anlægget er forpligtet til at overholde de i tilladelsen anførte vil-
kår. Servitutten skal være tinglyst senest 1 år fra denne tilladelses datering. 

 
10. Anlægget eller dele heraf kan af Svendborg Kommune kræves fjernet, for ejers reg-

ning, såfremt: 

 Anlægget ikke måtte blive fuldført, 

 Anlægget ikke længere anvendes til det ansøgte formål, 

 Anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks genetable-
res, eller 

 Vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes. 

 

Svendborg Kommune skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de for 

tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

mailto:natur@svendborg.dk
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Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan 

være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i forbindelse 

med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt ansvar.  

 

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktionssikkerhed eller sta-

bilitet. 

 

Begrundelse for tilladelsen samt påbud om retablering 

 

Svendborg Kommune har vurderet, at der kan gives tilladelse til den ansøgte højvandsmur 

og stenkastning med den begrundelse, at der ikke er væsentlige hensyn, der taler imod 

projektet. Det er samtidigt kommunens vurdering, at denne kystbeskyttelse er hensigts-

mæssigt for at minimere risiko for oversvømmelse og akut erosion ved stormflodshændel-

ser af det lavt liggende naturareal og af det kystnære sommerhus, og at der dermed er et 

behov for kystbeskyttelsen. 

Det er samtidig kommunens vurdering, at risikoen for kronisk erosion af kyststrækningen er 

minimal, og at de fem nyetablerede høfder ikke er en passende løsning mod oversvøm-

melse, da de bremser lokal langtransport af sediment, skaber læside erosion og aflejrer se-

diment nedstrøms anlæggene.  

Ifølge kystbeskyttelseslovens §1 er formålet med kystbeskyttelse at beskytte mennesker og 
ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, 
fjorde eller andre dele af søterritoriet.  

Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn: 
1) Behovet for kystbeskyttelse. 
2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a. 
3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet. 
4) Rekreativ udnyttelse af kysten. 
5) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten. 
6) Andre forhold. 

 

I kommunens vurdering er der blandt andet lagt vægt på, at der er et begrundet behov for 

kystbeskyttelse, at der er indkommet indsigelser mod projektet, og at der er tale om et do-

minerende og omfangsrigt anlæg ud for en ellers ret uberørt naturkyst. 

 

Anlæggene (stenkastning, højvandsmur og høfder) ligger på en strækning med ingen/me-

get lille kronisk erosion. Det antages derfor, at den kroniske erosion er meget begrænset, 

og at det på kort sigt ikke er nødvendigt med kompenserende sandfodring. Tilladelsen er 

gjort tidsbegrænset, da der ikke er redegjort for, hvor længe den ansøgte løsning vil leve 

op til det overordnede formål med at reducere risikoen for oversvømmelse. Projektet vil, ef-

ter de 15 år tilladelsen er givet til, blive revurderet, og der vil blive taget stilling til, om det 

fortsat er den rette løsning i forhold til det konkrete behov på denne kyststrækning.  

 

Det vurderes, at den valgte løsning med stenkastning og højvandsmur med topkote på 

2,50m i DVR90, bundkote på -0,5m i DVR90 og hældning på stenkastning på 1:3 vil mini-

mere en oversvømmelsesrisiko ved højvandsituationer, og dermed være med til at beskytte 

det lavtliggende naturareal og sommerhus.  
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Ud fra Statens Højvandsstatistikker 2017, som er et vigtig og godt redskab for vurdering af 

både nuværende og fremtidig risiko for oversvømmelse, ses for Slipshavn (nærmeste må-

lestation) en vandstand på 139cm i DVR90 ved en 20 års hændelse og 155cm i DVR90 for 

100 års hændelse. Dertil kan så lægges eventuel bølgehøjde og bølgeoverskyl som følge 

af stærke nordøstlige eller sydlige vinde.  

Det er kommunens vurdering, at anlæggets topkote på 2,50m i DVR90 må formodes at be-

skytte det bagved liggende terræn til mere end en 20 års hændelse, og derfor vil opfylde 

formålet med beskyttelse mod oversvømmelse. 

 

I forhold til de fem nyanlagte høfder, har kommunen vurderet de indkomne indsigelser og 

gransket luftfotos tilbage fra 1945.  

På luftfoto kan man før 1988, hvor kystbeskyttelsesloven trådte i kraft, ane korte maks. 8m 

lange høfder med samme placering som høfde 1 og høfde 2, 4 og 5. I 2010 ses disse høf-

der forlænget til 10-12m og høfde 3 ses her også anlagt med samme længde. I 2018 ses 

samtlige høfder udvidet til ca. 25m.  

Det er kommunens vurdering, at hensynet til den tekniske og natur- og miljømæssige kvali-

tet skal vægtes højt i denne sag, idet de fem nuværende høfder er meget dominerende for 

kystlandskabet og kan medføre negative påvirkninger af nabostrækninger og på sigt for-

ringe passagen langs stranden samt den rekreative udnyttelse af kysten ligesom det vurde-

res, at høfderne ikke har nogen beskyttende effekt mod risiko for oversvømmelse af arealet 

bagved. 

 

Sammenfattende er det Svendborg Kommunes vurdering, at de fem 25m lange høfder ikke 

kan lovliggøres som de står ved tilladelse. Det kan samtidig ud fra luftfotos ses, at der ud 

for matr. 58a siden før 1988 har eksisteret fire små høfder, hver ca. 8m lange, som dermed 

er lovlige uden en tilladelse. Det kan imidlertid ikke karakteriseres som vedligehold af eksi-

sterende lovlige anlæg at udvide høfderne fra 8m til 25m.  

Kommunen er også bekendt med, at der er givet tilladelse til 15m lange høfder ud for na-

boer lige nord for, hvor der ligger sommerhuse tæt ud til en højere liggende kystskrænt.  

 

Det er således kommunes vurdering, at der kan meddeles tilladelse til at bibeholde fire af 

høfderne nærmere høfde 1 ud for sommerhuset som en 15m lang høfde som ud for nabo 

mod nord, høfde 2, 4 og 5 som 8m lange høfder, hvorimod høfde 3 ikke kan tillades. 

Der meddeles i denne forbindelse påbud om afkortning af høfderne i længden ligesom høf-

derne skal nedjusteres i højden til maks. 1m i DVR90 svarende til højden på de lovlige høf-

der ud for naboarealer nord for. 

 

 

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven 

 

VVM-screening 

Kystbeskyttelsesanlæg er omfattet af miljøvurderingslovens5 § 16 og fremgår af lovens bi-

lag 2 pkt. 10k. Bygherren har fremsendt VVM-screeningskema, som er vedlagt som bilag 1. 

                                                
5 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurde-
ringer af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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På baggrund af den fremsendte ansøgning og det vedlagte screeningsskema har Svend-

borg Kommune med udgangspunkt i kriterierne i lovens bilag 6 gennemført en vurdering af 

om projektet kræver udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering (VVM). 

 

Afgørelse 

Svendborg Kommune har på baggrund i VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.  

 

Kommunen træffer hermed afgørelse om af kystbeskyttelsesprojektet med stenkastning, 

højvandsmur og høfder beliggende på matrikel 58a og 58b Oure By, Oure ikke antages at 

kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke skal gennemføres en miljøvur-

dering. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.  

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene afgørelse om at projektet ikke er om-

fattet af krav om miljøvurdering. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

 

Projektets karakteristika 

Anlægsarbejdet kystbeskyttelse med højvandsmur og stenkastning forventes at vare op til 

2 uger. Dertil kommer reducering af høfder og bortfjernelse af sten herfra indenfor fristen. 

Eventuelle støj- og støvgener ved anlægsarbejdet vurderes at være begrænset, da støb-

ning af beton til højvandsmur og udlægning af fiberdug, sten til stenkastning foregår om-

kring skråning med fast jord mod strand og i god afstand til naboer. 

 

Natura 2000 

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er det Centrale Storebælt og Vresen 

(Natura 2000-område nr. 116, Habitatområde H100, Fuglebeskyttelsesområde F73 og F98) 

og ligger ca. 6 km fra projektområdet. Svendborg Kommune vurderer derfor, at projektet 

ikke vil påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. 

 

Bilag IV-arter 

Der er ikke kendskab til registrerede bilag IV-arter i eller omkring projektområdet. Projektet 

ligger indenfor et område af 10x10 km, hvor der er registreret følgende bilag IV-arter: Mar-

svin, Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø og Springfrø. Vi vurderer, at projektområdet 

ikke rummer egnede levesteder for de nævnte arter. Projektområdet rummer heller ikke eg-

nede yngle- eller rasteområder for padder. Da anlægget primært etableres på land vurde-

res det ikke at have en effekt på marsvin. Svendborg Kommune vurderer samlet, at projek-

tet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.  

 

Samlet konklusion 

Der er i afsnittet ovenfor redegjort for de parametre, som er fundet relevant for projektet. På 

den baggrund og sammenholdt med screeningen er det Svendborg Kommunes vurdering, 

at kystbeskyttelsesprojektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet.  

Samlet vurderer Svendborg Kommune, at der med gennemførelsen af projektet ikke vil 

være en kumulativ miljøpåvirkning, der kan udløse et krav om udarbejdelse af VVM-rede-

gørelse. 
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Projektbeskrivelse 

Der er indsendt en ansøgning fra ejer af Fredskovvej 10 og 10 A (5883), der beskriver be-

skyttelsesanlægget, ansøgningsmaterialet er vedlagt som bilag 2. 

 

Der er tale om en allerede etableret stenkastning ud for sommerhus på matr. 58b samt an-

søgning om højvandsmur på terrasse om samme sommerhus. Der er derudover etableret 

fem 25m lange høfder ud for matr. 58a samt etableret stenkastning langs hele 58a. Sten-

kastningen her søges nu genopbygget sammen med højvandsmur til kote 2,50m i DVR90.  

Terrassens højvandsmur etableres 80cm over terræn og 50cm over terrasseniveau.  

Stenkastning ønskes etableret med fiberdug, håndsten og dæksten med hældning 1:23, ca 

2,8m bred og 1,2m høj. Bagved stående højvandsmur opbygges i beton med topkote på 

2,50m i DVR90. Maskinspor i sandet vil blive jævnet efter arbejdets udførelse ligesom op-

gravet jord bliver udjævnet, tilsået med græs og beplantning retableres. 

Det fremgår af ansøgningen at stenkastning med højvandsmur skal sikre mod en 20 års 

hændelse, beton-højvandsmuren vurderes at have en levetid på 100 år. De værdier, der 

ønskes beskyttet er nybygget sommerhus på matr. 58b samt ferskvandssø, hestefold og 

haveanlæg på matr. 58a. 

 

 
Figur 2: Placering af høfder og stenkastning fra ansøgning 
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Figur 3: Opbygning af stenkastning fra ansøgning 

 

 
Figur 4: Beskrivelse af højvandsmur ved sommerhus fra ansøgning. 

 

Sagsgennemgang 

Svendborg Kommune har modtaget sagen som en anmeldelse fra Kystdirektoratet ved 

sagsoverdragelsen i september 2018 i forbindelse med myndighedsoverdragelse af kystbe-

skyttelsessager fra Staten til kommunerne. 

Svendborg Kommune har efterfølgende kontaktet ejer af Fredskovvej 10 og 10A i april 

2019 med brev om partshøring og varsel om påbud, da den etablerede kystbeskyttelse ud 

for ejendommen var anlagt uden en tilladelse. 
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Ejer har ansøgt kommunen om lovliggørelse og ansøgningsmaterialet for kystbeskyttelsen 

har været sendt i 4 ugers høring hos naboer og relevante myndigheder og interesseorgani-

sationer.   

 

Der er indkommet flere bemærkninger til høringer fra både naboer, interesseorganisationer 

og andre myndigheder. Herunder kort gengivelse af de indkomne relevante bemærkninger 

i forhold til den udførte kystbeskyttelse: 

 

Naboer til projektområdet, har ved mail af 26 juni og 30. juni 2019 svaret, at de er bekym-

rede for det voldsomme kystanlæg, at de synes det går ud over naturen og stranden, at 

strandbredden er blevet smallere, at der er sket opfyldning på grund og strand, at høfderne 

oprindeligt var små og nu er store og samler meget tang samt har skabt læsideerosion ved 

skoven syd for samt passageproblemer ved højvande, at der er sket store ændringer af 

strandbredden gennem de sidste 16 år, og at de nye store høfder ikke bør lovliggøres. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg, har ved mail af 1. juli 2019 svaret, at der 

ses terrænændring indenfor strandbeskyttelseslinjen på matriklerne 58a og 58b, at bevoks-

ning er fjernet fra strandarealet ud over matrikelgrænsen, at høfderne er udvidet i antal og 

størrelse og bør tilpasses realistiske forhold i omfang og antal samt at de er bekymret for at 

adgangen langs stranden forringes. 

 

Fiskeristyrelsen, har ved mail af 1. juli 2019 svaret, at de ingen bemærkninger har til an-

søgningen. 

 

Team Natur i Natur og Miljø, Svendborg Kommune, har ved mail af 7. juni 2019 svaret, at 

det ansøgte ikke vurderes at påvirke tilstanden af beskyttet dige eller naturområde omfattet 

af naturbeskyttelseslovens § 3. 

 
Kystdirektoratet har ved mail af 1. juli 2019 svaret, at der i dag er etableret kystbeskyttelse i 
form af skråningsbeskyttelse (stenkastning) af sten samt fem høfder som ses udvidet de 
seneste år ligesom der ikke foreligger tilladelse til det etablerede.  
 
Derover har direktoratet uddybet: 

 

’Risiko i forbindelse med erosion  

Risikoen skal ses som kombinationen af de værdier der ønskes beskyttet og den fare for ero-

sion der ses på strækningen. Der skelnes kystteknisk mellem to typer af erosion: akut og 

kronisk erosion. 

Akut erosion er den erosion der foregår under stormfloder, hvor der på få timer bliver ned-

brudt og flyttet materiale søværts (på tværs af kysten). Der er i ansøgningen beskrevet 

akutte erosionsskader på strækningen under storme, men den konkrete fare for akut erosion 

er ikke beregnet. Historiske ortofotos bekræfter, at der sker akut erosion på strækningen.  

Kronisk erosion er den type erosion, der typisk over længere perioder flytter sediment på 

langs af kysten, og altså fjerner det fra nogle strækninger, hvor der lokalt opleves en tilba-

gerykning af kysten (erosion), for derefter at aflejre det på andre strækninger hvor kysten 

rykker frem.  
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Ansøgningsmaterialet forholder sig ikke konkret til fare for kronisk erosion. Umiddelbart 

viser en sammenligning af ortofoto fra 1945 og 2019 (Danmarks Miljøportal), at kysttilba-

gerykningen på ansøgningsstrækningen kan beskrives som: ingen til meget lille. Der er på 

grund af høfderne opstået lidt lokale ændringer i kystprofilet, hvor det karakteristiske sav-

takkede profil er dannet. Kystdirektoratet vurderer, at der kun er meget lille fare for kronisk 

erosion på strækningen. 
 

Risiko i forbindelse med oversvømmelse  

Risikoen skal ses som kombinationen af de værdier der ønskes beskyttet og den fare for 

oversvømmelse der ses på strækningen. 

I ansøgningsmaterialet beskrives et behov for beskyttelse mod bølgeoverskyl af skråningsbe-

skyttelse. Observerede bølgehøjder er ikke angivet, men det vurderes at bølgerne ved speci-

elt nordøstlige og sydlige stærke vinde kan være væsentlige på strækningen, da farvandet 

mellem Langeland og Fyn er dybt og kan have lange frie stræk fra disse retninger. 

 

Der skrives i ansøgningsmaterialet: 

”Geopartner har den 26/4 2019 opmålt området og kan dokumentere at stormhøjvandet i 

januar 2019 havde en vandstand på lige omkring 200cm i DVR90. Det er almindeligt accep-

teret at skal man sikre er 250cm i DVR90 nødvendigt for at kunne modstå en 20 års hæn-

delse indenfor de næste årtier” 

Dokumentationen for denne vandstand fremgår ikke af ansøgningsmaterialet, og Kystdirek-

toratet vurderer at vandstanden er usandsynlig. Ved stormfloden 2. januar 2019 var højeste 

målte vandstand ved Slipshavn nord for området 132cm, Svendborg syd for området 150cm 

og højeste vandstand længere mod syd ved Bagenkop på Sydlangeland på 172cm (basis for 

udtalelse fra stormrådet ifm. stormfloden efter stormen Alfrida 1.-2. januar 2019). Ligeledes 

er de officielle 20 års hændelser for Slipshavn og Bagenkop hhv. 139cm og 158cm DVR90 

(Højvandsstatistikken 2019, Kystdirektoratet). Vandstanden vurderes ud fra højdemodellen 

at kunne nå soklen på bagsiden af sommerhuset omkring en vandstand på +160cm DVR90 

via vandløbet på nordsiden af huset.  

 

Det er muligt at de vandstande der nævnes i ansøgningen har været inklusiv bølgeopløb el-

ler kan skyldes specifikke lokale forhold, men det fremgår ikke af materialet. Er vandstan-

den uden bølger, må det forventes, at vandet vil løbe bagom muren og langs det lille vand-

løb og gå udenom den ansøgte mur, før det vil skylle over den ansøgte strækning.  
 

Vurdering af de ansøgte løsninger  

Skråningsbeskyttelsen  

En skråningsbeskyttelse har til formål at beskytte mod akut erosion af det bagvedliggende 

terræn. Den etablerede skråningsbeskyttelse af sten kan derfor være en passende løsning for 

den konkrete strækningen, hvor der er fare for akut erosion. Alternativt kan en skråning tek-

nisk set beskyttes lige så godt med en buffer af sand, hvilket kan være en mere naturlig løs-

ning, i forhold til det eksisterende kystlandskab og hensynet til naturens frie udfoldelse. An-

søger har ikke forholdt sig til mulige negative effekter forbundet med at den naturlige kyst-

udvikling ændres. 

 

Der foreligger ikke nogen begrundelse for den valgte stenstørrelse eller opbygning af an-

lægget. Umiddelbart vurderes skråningsbeskyttelsens opbygning med fiberdug, håndsten og 
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dæksten dog som passende. Bundkoten på skråningsbeskyttelse fremgår ikke direkte af tvær-

snitstegningerne, men vurderes at ligge over Kystdirektoratets anbefalede erosionssikker 

dybde på -0,5m DVR90 for en moderat eksponeret strækning. Dette vurderes dog at være et 

mindre problem for en kyststrækning som denne, hvor kysttilbagerykningen er minimal. 

 

Høfder 

Høfder fungerer ved lokalt at bremse langstransporten af sediment og derved bremse den 

kroniske erosion lokalt, for at skabe lokal aflejring. Dette vil til gengæld føre til øget kronisk 

erosion eller reduceret aflejring længere nedstrøms. 

 

På den ansøgte strækningen er der som beskrevet minimal fare for kronisk erosion. Høf-

derne vurderes derfor ikke at være en passende løsning på strækningen, da de kun vil have 

en meget begrænset effekt, i forhold til at reducere risikoen i forbindelse med erosion.  

 

Højvandsmur bag skråningsbeskyttelsen 

Den ansøgte løsning med en nedstøbt betonmur, med topkote på +2,50m DVR90, vurderes 

at være en passende løsning i forhold til den beskyttelse der ønskes ifølge ansøgningen. Mu-

ren vil reducere den risiko der ses i forbindelse med oversvømmelse på stedet.  

 

Mindre mur ved sommerhusets terrasse 

Murens effekt kan ikke konkret vurderes, da ansøgningen ikke oplyser topkoten på muren, 

men kun højden beskrevet som højde over terræn. Umiddelbart vurderer Kystdirektoratet, at 

såfremt den ansøgte mur bag skråningsbeskyttelsen etableres, så er en ekstra mur ved ter-

rassen overflødig, da den ikke vil reducere risikoen i forbindelse med oversvømmelse yderli-

gere’. 

 

Høringssvar og udkast til afgørelse i partshøring hos ansøger 

Ansøger har den 4. juli 2019 haft de indkomne høringssvar i partshøring og den 30. juli 

2019 svaret, at det er hans vurdering, at Kystdirektoratet bekræfter, at der sker akut erosi-

onsskader ved storm, og at der er behov for kystbeskyttelse med stenkastning og høj-

vandsmur. Han afkræfter Danmarks Naturfredningsforenings og naboers påstand om, at 

der er fjernet bevoksning og etableret flere høfder eller at stranden skulle være blevet 

smallere. Vedrørende terrænreguleringer og jordpåfyldninger er dette i forbindelse med 

byggeri af nyt sommerhus blevet behandlet af Kystdirektoratet.  

Han vil for at imødekomme de to væsentligste naboindvendinger reducere de nuværende 

høfders længde således, at de fire sydligste høfder afkortes til 15m dvs. samme længde 

som høfderne ud for naboerne nord for og bibeholde længden på den nordligste høfde på 

25m. Sten herfra kan så bruges til to bølgebrydere på læsiden ud for matr. 8h. Han vil fast-

holde ansøgningen på stenkastning og højvandsmure. 

 

Svendborg Kommune har den 15. august 2019 afholdt møde med ansøger om sagen og 

de fremsendte forslag til ændringer af ansøgning. På mødet blev ansøger orienteret om, at 

hvis han ønsker at etablere bølgebrydere, vurderes det som en helt ny ansøgning og ny 

proces for dette. Ansøger tilbagetrækker ønske om bølgebrydere, og meddeler derefter, at 

da naboerne har tilladelse til 15m høfder, ønsker han det samme -  dog ønskes høfden ud 

for sommerhuset (den nordligste, høfde 1) at bibeholdes i fuld længde. Til gengæld tilbyder 

han, at den midterste høfde (høfde 3) helt fjernes.  
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Ansøgers bemærkninger til høringssvarene har ikke givet anledning til, at kommunen har 

ændret vurdering eller afgørelse. 

Med baggrund i bl.a. Kystdirektoratets bemærkninger har Svendborg Kommune valgt gøre 

tilladelsen tidsbegrænset, at reducere antallet af høfder samt afkorte dem og at godkende 

den valgte løsning med højvandsmur og stenkastning, stenkastning dog med en hældning 

på minimum 1:3. 

 

Ansøger har den 22. august 2019 fået Svendborg Kommunes udkast til afgørelse i parts-

høring grundet kommunens delvise afslag på det ansøgte. Ansøger har telefonisk den 30. 

august 2019 svaret, at han ingen bemærkninger har til afgørelsen ud over en præcisering 

af hvad en tidsbegrænset tilladelse til kystbeskyttelse betyder. Dette har kommunen derfor 

uddybet i nedenfor. 

Svendborg Kommune har valgt at gøre tilladelsen tidsbegrænset, således at sagen kan re-

vurderes og der kan tages stilling til, om det fortsat er den rette løsning i forhold til det kon-

krete behov på stedet og i forhold til eventuelle negative konsekvenser for naboer og andre 

brugere af kysten. 

 

 

 

Klagevejledning 

Dette dokument indeholder to afgørelser: 

 
1. Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven om tilladelse til projektet. 

 
2. Afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. 

 

Ovenstående afgørelser kan i henhold til Kystbeskyttelseslovens § 18, stk.1 og Miljøvurde-

ringslovens § 49 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort. Afgørelsen vil 

blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 5. september 2019.  

Klagefristen på denne afgørelse er derfor den 3. oktober 2019.  

 

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller 

www.virk.dk eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk 
 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet an-

modning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes. 

 

Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en 

væsentlig individuel interesse i sagens udfald er klageberettiget. Lokale foreninger og orga-

nisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og 

organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller væsentlige rekreative 

interesser når afgørelsen berører sådanne interesser kan også klage over afgørelsen. 

http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Miljø- og Fødevareministeriet og andre offentlige myndigheder er klageberettigede vedrø-

rende kommunens afgørelser efter kystbeskyttelsesloven.  

 

Det koster 900,- kr. for privat personer og 1800,- kr. for virksomheder og organisationer i 

gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller 

delvist medhold i klagen, får du gebyret betalt tilbage.  

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 18b, i kystbeskyttelseslo-

ven. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Henriette Mørck 

Biolog 

 
Dir. tlf. +4562233416 

 

 

 

Bilag vedlagt: 
 

Bilag 1: VVM screeningsskema udfyldt af ansøger 
Bilag 2: Ansøgningsmateriale, Fredskovvej 10 og 10A (5883) 
Bilag 3: Væsentlighedsvurdering 
 

Kopi sendt til: 

 
Naboer til kystbeskyttelsen: 

Søren Hilsted Balman og Pernille Balman, Stenbukken 45 (5700) 

Poul Albjerg, Tanghavevej 49 (5883) 

Fredskovens Broconsortie v/Børge Langkilde Rasmussen borge.lrasmussen@gmail.com 

 
Høringsberettigede interesseorganisationer og relevante myndigheder: 
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)  
Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg (svendborg@dn.dk)  
Dansk Ornitologisk Forening – Svendborg (svendborg@dof.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening – (natur@dof.dk) 

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen v/ Lars Christiansen (fynskredsen@botaniskfor-

ening.dk) 

Dansk Botanisk Forening – Naturbeskyttelsesudvalget (toni.reese.naesborg@gmail.com) 

Friluftsrådet (sydfyn@friluftsraadet.dk) 

Svendborg Museum (info@svendborgmuseum.dk) 

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) 

Miljøstyrelsen (mst@mst.dk) 

Fiskeristyrelsen (mail@fiskeristyrelsen.dk) 

Søfartsstyrelsen (SIFA@dma.dk) 

 

mailto:borge.lrasmussen@gmail.com
mailto:dn@dn.dk
mailto:svendborg@dn.dk
mailto:svendborg@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:fynskredsen@botaniskforening.dk
mailto:fynskredsen@botaniskforening.dk
mailto:toni.reese.naesborg@gmail.com
mailto:sydfyn@friluftsraadet.dk
mailto:info@svendborgmuseum.dk
mailto:kdi@kyst.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:mail@fiskeristyrelsen.dk
mailto:SIFA@dma.dk
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Orientering til: 

Fritidshusejernes Landsforening (sekretariat@mitfritidshus.dk) 

Ejendomsforeningen (info@ejendomsforeningen.dk)   
Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) 

mailto:sekretariat@mitfritidshus.dk
mailto:info@ejendomsforeningen.dk
mailto:gst@gst.dk

