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Til Spodsbjerg Kystbeskyttelseslaug

Halsnæs Kommune vurderer, at det planlagte vedligeholdelsesarbejde af
kystbeskyttelse
på strækningen fra Hundested til Kikhavn ved udlægning af ral ikke
VKlik F11
kræver en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven

COWI har på vegne af Spodsbjerg Kystbeskyttelseslaug ansøgt om omfattende
vedligeholdelse af eksisterende kystbeskyttelsesanlæg. Vedligeholdelsen består af udlægning
af ral og genplacering af løsrevne større sten i skræntfodssikring på laugets strækning
(Hundested til Kikhavn). Arbejdet er beskrevet i dokument ”Vedligeholdelse af kystbeskyttelse
på strækningen fra Hundested til Kikhavn ved udlægning af ral”, der er vedlagt som bilag til
denne vurdering.
Halsnæs kommune gennemførte en besigtigelse med lauget og COWI den 16. januar 2019,
hvor strækninger med kommende vedligehold blev besigtiget. Det oplyses, at det planlagte
vedligeholdelsesarbejde omfatter tilførsel af ca. 1.500 m3 ral på den næsten 2 km lange
strækning. Desuden vil lauget vedligeholde en række stensætninger og skræntfodssikringer,
hvor bølger har skubbet stenene løse og flyttet dem fra deres oprindelige placering.
Lauget oplyser, at mens aktiviteten står på, ønsker lauget at benytte den kommunale P-plads
ved Skansen til opbevaring og til skurvogne. De oplyser endvidere, at ral sejles til Hundested
Havn og køres forbi Trekanten og ned på stranden ved P-pladsen ved Skansen.
Det er Halsnæs Kommunes vurdering, at det planlagte arbejde har karakter af vedligeholdelse,
og vil kunne udføres uden tilladelse efter kystbeskyttelseslovens (LBK nr. 78 af 19. januar
2017) § 3. En udvidelse af allerede etableret kystbeskyttelsesanlæg, jf. ovenstående, vil
derimod kræve tilladelse.
Spodsbjerg Kystbeskyttelseslaug kan således igangsætte arbejdet med beskyttelse af
ledningen. Arbejdet må udføres mellem d. 1.oktober og 30. april.

1

Denne afgørelse vil blive lagt på kommunens hjemmeside. Vi skal desuden opfordre
Spodsbjerg Kystbeskyttelseslaug til, at berørte naboer orienteres om det forstående arbejde,
og i videst mulig omfang sørge for, at arbejdet generer naboer mindst muligt.
Klagevejledning
Halsnæs Kommunes afgørelse om, at tildækningen af ledningen ikke kræver tilladelse efter
kystbeskyttelseslovens § 3, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klageberettigede er enhver der har væsentlig individuel interesse i sagens udfald, samt lokale
og landsdækkende foreninger der har interesse i afgørelsen og/eller hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø.
En evt. klage har ikke opsættende virkning og skal være indgivet til klageportalen.dk, senest 4
uger efter offentliggørelsen, dvs. inden 11. april 2019.
Venlig hilsen
Lærke Heimdal Holm
Natur - og Miljøsagsbehandler
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk
Kopi af denne afgørelse sendes til:
-

Miljøstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening,
Fritidshusejernes Landsforening,
Dansk Ornitologisk Forening,
Kystdirektoratet.
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