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1. Velkommen 

Jan Klit, formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, bød velkommen, 
præsenterede deltagerne fra administrationen og COWI.  

 
Den 1. september 2018 overtog kommunerne kompetencen i sager om 

kystbeskyttelse på land og søterritoriet. Kompetencen har hidtil ligget i 

Kystdirektoratet. Kommunalbestyrelsen har foruden ansvaret for 

behandling af ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse, også 

muligheden for at bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg, eller 

træffes andre foranstaltninger, til beskyttelse af flere ejendomme mod 

oversvømmelse eller erosion fra havet.  

  

Strategien 

Vi har udarbejdet et udkast til en samlet strategi for beskyttelsen af kysten. 

Strategien har en tidshorisont på 50-100 år og skal, når den gennemføres, 

dels sørge for beskyttelse af Rungsted Strandvej mod oversvømmelse, og 

dels beskytte matriklerne langs kysten mod erosion og oversvømmelse. 

Strategien giver grundlaget for kommunens fremtidige administration af 

kysten, og hvad man formålstjenligt kan give private grundejere tilladelse 

til af kystbeskyttelse.  

 

Strategien viser et skitsemæssigt ”katalog” med kystkonstruktionstype, der 

teknisk og økonomisk etapevist i takt med den stigende vandstand og 

generel erosion kan fremtidssikre kysten i kommunen, således at de 

enkelte tiltag, både private og offentlige, kan passe ind i den samlede 

langtidsplan.  

 

I den foreløbige plan for Kyststrategien inddeles kyststrækningen i 8 

delstrækninger, hvortil der anbefales en beskyttelsesmetode til hver 

delstrækning. Metoden er bestemt ud fra de særlige forhold og 

udfordringer som ses i den enkelte delstrækning. 
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Sandfodringsprojekt 

Hørsholm Kommune står for at skulle etablere kystsikring med sandfodring 

på strækningen mellem Bukkeballevej i syd og høfden ved Mikkelborg i 

nord. Størstedelen af kommunens eksisterende kystsikring er etableret 

som hårde anlæg og store dele af denne er ret nedslidt. Gennem de 

seneste år har anlæggene været hårdt belastet af bølgepåvirkning og 

forhøjet vandstand. Det har betydet, at kommunen har måtte foretage 

relativt store reparationsarbejder langs med Rungsted Strandvej. På den 

baggrund vil Hørsholm Kommune sikre kysten og Rungsted Strandvej ved 

udlægning af sand. Projektet detailprojekteres i 2020 og anlægges i 2021.  

 

 

2. COWI 

 

Link til COWI’s oplæg: 

 

https://www.horsholm.dk/borger/veje-og-groenne-

omraader/kystbeskyttelse 

 

 

3. Spørgsmål og debat 

 

 Jørgen Vesta, Rungsted Strandvej 292 

Hvad gør man i de tilfælde, hvor matrikelgrænsen ikke er sammenfaldende 

med strategilinjen? Vil man da ekspropriere? 

 

Administrationen: Nej, kommunen vil ikke ekspropriere. Det er korrekt, at 

strategilinjen på nogle strækninger overskrider matrikelskel. Grunden er, 

at man i udarbejdelsen af strategilinjen både har medtaget matrikelskel, 

men også den naturlige kystlinje, helhedsindtrykket på stranden og andre 

parametre. Strategilinjen er udelukkende tænkt som en linje som viser 

hvor man som udgangspunkt kan få tilladelse til privat kystbeskyttelse.  

 

 Spørgsmål fra salen 

Bliver det en ny strandpark, en ny forlystelse? 

 

Udvalgsformand Jan Klit: Nej, det primære bliver at sikre kysten. 

 

 Anders Vestergård, Mikkelborg Park 

Hvis nu økonomien ikke betød noget? Ville man så stadig vælge 

sandfodring? Der vil med det planlagte strandfodringsprojekt også komme 

et rekreativt område på kommunens strækning. På en varm sommerdag 

holder 20-30 biler parkeret. Hvordan er det meningen, at folk skal komme 

https://www.horsholm.dk/borger/veje-og-groenne-omraader/kystbeskyttelse
https://www.horsholm.dk/borger/veje-og-groenne-omraader/kystbeskyttelse
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til den nye strand? Er det holdningen, at de skal komme på cykel? Altså 

ingen p-pladser, skraldespande, osv.? 

COWI: Ja, vi ville stadig vælge denne løsning. Alternativet ville der være 

massive konstruktioner foran de huse, der ligger lavest. De ville i fremtiden 

kun kunne kigge ind i en stor mur foran deres hus. 

 

Udvalgsformand Jan Klit: Ja, hovedformålet er kystbeskyttelse. Men når 

man laver sådan et tiltag, bliver der offentlig adgang. Man kommer til at 

kunne gå langs kysten, lufte hund og andet. Vi håber folk primært kommer 

på cykel, men vi har ingen planer om trafikale ændringer eller tiltag. Folk 

tager ophold langs kysten, hvor det er muligt, og det vil de også gøre i 

fremtiden. Sandfodring er meget velegnet lige her. 

 

 Bennedikte, Sundparken 

Kan man ikke lave andre løsninger som f.eks. parallelle høfder. 

 

COWI: Nej, der kommer ikke sand bare fordi man bygger en høfde. Og hvis 

der aflejres sand, så kommer det bare fra et andet sted, hvor det så 

mangler. Man kunne også fodre med ral som man ser på Englands sydkyst, 

men det er ikke så publikumsvenligt. 

 

 Jørgen, Rungsted Strandvej 165B 

Vi har pt. en mur 12 m. ude og en strandgrund, vi er meget glade for. Nu 

skal strategilinjen trækkes helt op til strandvejen. Hvorfor det, når 

matrikelgrænsen ligger langt ude i havet? Hvorfor ligger strategilinjen hvor 

den gør? 

 

COWI: Problemet på den strækning er, at hver grund har sin beskyttelse, 

og der er stor forskel. Jeres grund vil ikke blive ved med at ligge højt. Den 

vil blive ædt mere og mere. Og det vil Rungsted Strandvej også. Begge dele 

skal beskyttes. Der skal ikke fjernes noget fra din matrikel, men hvis noget 

skal beskyttes yderligere, skal det gøres med sand. Vi ønsker ikke, at der 

bliver lavet alt muligt bag strategilinjen.  

 

 Ingrid, Rungsted Strandvej 181b 

Havde forventet at høre om strækningen fra Bukkeballevej til havnen. Det 

er havnen, der betinger, at sandet er væk fra os, hvor der nu kun er sten, og 

vejen er i fare. Hvad med de mange penge, der var afsat til sand på vores 

strækning?  

 

Administrationen: Ja, det er rigtigt. Kommunalbestyrelsen har valgt at 

starte med etape 1 og sætte penge af til det. Jeres strækning er i planerne 

i fremtiden, når der sættes penge af hertil. 
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 Rungsted Strandvej 182 

Har man taget nabokommunerne i ed? Så man er enige? 

Hvad med havnens udvidelsesplaner? Er dr taget højde for dem? 

 

Administrationen: Sandtransporten går primært fra syd mod nord langs 

hele kysten, så ja, man skal selvfølgelig samarbejde med specielt 

Fredensborg og Rudersdal. Og vi mødes administrativt med dem. 

Rudersdal er i gang med en lignende strategi. Fredensborg har også en 

masse projekter i gang. 

 

Administrationen: Det kan vi ikke svare på lige nu, men det er undersøgt 

med hensyn til det videre arbejde med strategien.  

 

 Jørgen Vesta, Rungsted Strandvej 292 

I de tilfælde hvor strategilinjen overskrider matrikelgrænsen: Er det korrekt, 

at man ikke vil ekspropriere? Vi har investeret i vedligeholdelse af 

kystsikringen ved os. Vores nabo, Naturstyrelsen har ikke gjort noget.  

 

Administrationen: Hvis naboer til Naturstyrelsen ønsker at der laves et 

fællesprojekt, skal man rette henvendelse til kommunen. Naturstyrelsen er 

en grundejer på lige fod med øvrige grundejere. 

 

 Borger 

På side 63 ses strategilinjen. Her overskrides både vores og vores naboers 

matrikelgrænse. Hvorfor tegner man den sådan? 

 

Cowi: Man skal ikke pille ned, hvad der er på den anden side. Hvis det skal 

virke for alle, og man ikke vil skabe problemer for hinanden, skal man lave 

fælles projekter, og det kan man kun, hvis man har en strategilinje. Det 

skal udglattes og må ikke siksakke. Der skal ikke rives noget ned. Meget af 

det man har i dag, kan bruges fortsat. Men der skal sand foran. Og man 

kan lave tværdiger. 

 

Administrationen: Enhver som kan opnå en beskyttelse eller anden fordel 

af en kystbeskyttelsesforanstaltning, kan anmode kommunen om at 

igangsætte en proces for afklaring af, om der skal søges gennemført et 

kystbeskyttelsesprojekt. Herefter indhenter kommunen en udtalelse fra 

Kystdirektoratet, og afgør herefter om der skal gennemføres et fælles 

kystbeskyttelsesprojekt (se evt. Kystbeskyttelseslovens kap. 1a: link). 

Hørsholm Kommune kan starte en tilsvarende proces uden forudgående 

henvendelse fra en grundejer. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206430
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 Borger, Rungsted Strandvej 282 

Hvad gør man ved højvande, diger og arealer der ikke bliver vedligeholdt? 

Hvad når vandet løber ind bagved diget?  

 

 Borger, Rungsted Strandvej 298 

Hvad har man tænkt sig at gøre ved Mikkelborg Park? Diget er væk?  

 

Administrationen: Mikkelborg Park er ikke kommunens areal. Det ejes af 

Naturstyrelsen. 

 

 Udvalgsmedlem (MPU) Anne Ehrenreich 

Fra 2009 til 2013 diskuterede vi et projekt på Naturstyrelsens grund. Og vi 

var i dialog med dem. Kan vi genoptage det? 

 

Administrationen: Det strandede dengang grundet økonomi og 

grundejere, som ikke ønskede at deltage. 

 

 Borger 

Hvordan kan man se på strategien uden at tage udbygningen af havnen 

med? 

 

Administrationen og Cowi: Fordi der ikke ligger færdige planer. Men det vil 

ikke gøre en forskel. En udvidelse af havnen vil ikke gøre nogen forskel for 

den overordnede strategi. 

 

 Borger 

Hvorfor lader man det være op til ansøgerne at bevise, hvornår vores 

kystbeskyttelse er fra – om det er fra før 1988? Det gør det lidt svært for 

ansøgerne at bevise, at man har en tilladelse. 

 

Administrationen: Opgaven er overdraget fra kystdirektoratet til 

kommunerne. Den overdragelse har måske ikke være helt hensigtsmæssig. 

Vi har modtaget tilladelser fra 2007 og frem men ikke fra tidligere. Vi kan 

derfor ikke gå tilbage i arkiverne og lede, som vi ville kunne med andre 

typer tilladelser. Normalt vil man dog altid skulle fremvise en tilladelse, 

såfremt en sådan er opnået, ligesom det gør sig gældende med alle mulige 

andre godkendelser, dispensationer og tilladelser. Men Hørsholm 

Kommune vil altid indgå i en dialog omkring den konkrete sag.   

 

Kystdirektoratet har hidtil anset meget af den eksisterende kystbeskyttelse 

for værende lovligt, såfremt det er etableret før 1988 hvor den første 

egentligt kystbeskyttelseslov blev vedtaget. Man har da haft ret til at 
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vedligeholde sådan kystbeskyttelse, men ikke udbygge eller forstærke det 

uden tilladelse.  

 

På Hørsholm Kommunes hjemmeside findes luftfotos fra de seneste 

mange årtier. Man kan inddrage disse i at sandsynliggøre hvorvidt 

kystbeskyttelse er etableret før eller efter 1988.  

 

Cowi: Vi har været i dialog med kystdirektoratet: Det er sådan, at når det 

gælder noget fra før 1988, der var visse typer af sikringer, som man skulle 

have tilladelse til. Det gjaldt fx alt, der hindrede adgangen langs kysten. 

Den lovgivning går tilbage til 1938. Så alt fra før 1988 er ikke per automatik 

lovligt. Man må som udgangspunkt vedligeholde men ikke forstærke. 

 

 Formand for Grønt Råd og Næstformand for DN Hørsholm Peter Skat 

Ros til gennemgangen og planen. Vi ønsker en sammenhængende 

kyststrækning. Mht. matrikelgrænserne, så ligger de tit tilfældigt og langt 

ude i vandet. En helhed i en strand, som er det vigtigste, kræver at man 

ikke går ind og ud i siksak. Lovgivningen i strategien er forældet. 

 

Cowi: Kysten buler i dag allerede, rapporten viser det skematisk. Prøv at se 

Nordfyn, der er bygget enkelte bølgebrydere, hvor det har været 

nødvendigt. 

 

Administrationen: Det er vi opmærksomme på. Det vil blive rettet.  

 

 Roklubben, Jens Peter Hansen 

Vores hjørne af kyststrækningen er problematisk. Vi vil gerne involveres i de 

tekniske løsninger. Men hvordan kan vi i fremtiden komme ud og ro. Der 

mangler noget information - vi kunne have bidraget. Og ja, 

havneudvidelsen skal der tages højde for. Vi ser frem til yderligere dialog. 

 

 Borger 

Der ligger en rapport fra 2019 med tegninger og budgetter om 

havneudvidelsen. Kommunen bør komme ind på, om vi skal have Miami 

Beach ud for vores huse? Eller vil vi have en Klondike strand. 

 

Udvalgsformand (MPU) Jan Klit: Havnen er selvstændig. De har fortalt om 

deres problemer. Derfor er kommunens holdning, at vi er positive overfor 

en havneudvidelse. Det kan ske i flere tempi. Mht. stranden: Vi skal sikre 

havnen, det er flere steder påkrævet, at der renoveres, forbedres og sikres 

bæredygtigt. Politisk vil vi gerne gøre havnen endnu mere attraktiv. Men 

det skal være havnen og havnebestyrelsen, der kommer med ønskerne. 
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Administrationen: Vi vil gerne inddrage havneplanerne formelt i den 

endelige rapport. Det er jo kun et udkast nu. 

 

 Thisted, Borger 

Jeg har arbejdet med kystsikring i mange år, langs nordkysten. Vores 

erfaring er, at det er svært at få Naturstyrelsen med på projekterne. 

Holdningen er, at man ikke vil ’beskytte natur mod natur’. Det er svært at 

blive enige. Kommunen skal derfor styre det for at opnå sammenhængende 

løsninger. 

 

Administrationen: Det er netop meningen, at vi skal kunne styre det. Vi har 

ikke prøvet at løfte opgaven før, men fremadrettet er det meningen, at vi 

skal styre det. Det bliver spændende. 

 

 Ib Lunde, borger 

Mht. stykket fra Bukkeballevej til havnen: Hvad er holdningen der? Hvad 

mener grundejerne? Sandfodring vil skabe en fantastisk mulighed for at gå 

langs stranden.  

 

 Allan Becker (ejer af lyserødt badehus) 

Vi vil være meget kede af strand der. Vi har selv vedligeholdt kystsikringen 

indtil nu. Hvordan vil man skabe adgang ned til stranden? Vil kommunen 

købe flere grunde? Hvad med de eksisterende badebroer?  

 

Administrationen: Det har ligget i planen som etape 2, som man vil kaste 

sig over. Udgangspunktet var, at kommunen skulle betale for kystsikringen 

der. Så det er planen. Der skal bare sættes penge af.  

 

 Formand for Danmarks Naturfredningsforening Bo Madsen 

Der må være nogle faktuelle fejl i rapporten om oplysningerne om 

fredninger. 

 

Kristine Dyrnum: Det er korrekt, at det er en fejl. Den nye lov forholder sig 

til det sådan, at alle de dispensationer, man skulle have, erstattes af 

tilladelse til kystbeskyttelse. Før skulle man ansøge efter alle de andre 

lovgivninger, nu skal man kun ansøge kommunen om tilladelse til 

kystbeskyttelse. Sagsbehandleren skal der fra sørge for, at der indhentes 

de rette dispensationer, f.eks. fra fredningsnævnet. 

 

 Karsten, Roklubben 

Hvad er datoen for strategiens færdiggørelse? Vi vil gerne sammensætte et 

team, der kan gå i dialog med kommunen. 
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4. Tak for i aften 

 

Udvalgsformand (MPU) Jan Klit: Den videre proces er således, at man kan 

sende input til os frem til den 16. oktober, og så skal der ske en politisk 

behandling. Efter den 16. oktober kommer vi med en melding. 

 

Tak for rigtig mange gode input. Referatet for mødet kommer på 

kommunens hjemmeside snart. Tak fordi I kom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


