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Tilladelse til etablering af kystbeskyttelse for Rungsted Strandvej 320A og 

320B, matr.  2bæ og 2x Mikkelborg, 2970 Hørsholm og 3d Ullerød by, 

Karlebo i form af højvandsdige. 

Tilladelsens adressat er ejere af de to matrikler. 

 

1. Ansøgning 

Kystdirektoratet modtager den 12. februar 2018 en ansøgning om tilladelse til 

kystbeskyttelse af Rungsted Strandvej 320A og 320 B matrikel 2bæ og 2x, Mikkelborg, 

2970 Hørsholm og 3d Ullerød by, Karlebo. Der ansøges om etablering af dige. Hørsholm 

Kommune overtog d. 1. september 2018 myndighedskompetencen for tilladelse til 

kystbeskyttelse i kommunen, og modtog derfor nærværende ansøgning til videre 

behandling. 

Denne afgørelse baseres på ansøgning sendt til kystdirektoratet d. 12. februar 2018 

samt en revideret ansøgning sendt til Hørsholm Kommune fredag d. 23. april samt 

dialog med ansøger. 

 

2. Afgørelse 

Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til kystbeskyttelse af Rungsted 

Strandvej 320A og 320 B matrikel 2bæ og 2x, Mikkelborg, 2970 Hørsholm og 3d Ullerød 

by, Karlebo med henvisning til kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 og 2. Hørsholm 

Kommune meddeler tilladelse til kystbeskyttelse i form af dige, som beskrevet i 

afsnittet om projektbeskrivelse og i ansøgningsmaterialet.    

 
Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport jf. § 

21 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM)1. 

 

Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering da 

projektet ikke påvirker et Natura 2000 område eller bilag IV arter.   

 

 
1 LBK nr 973 af 25/06/2020 
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Kort 1: Højvandsbeskyttelse Rungsted Strandvej 320 A og B, Matr. Nr. 2-x og 2-bæ 

Mikkelborg, Hørsholm og 3-d Ullerød by, Karlebo. 
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Kort 2: Højvandsbeskyttelse Rungsted Strandvej 320 A og B, Matr. Nr. 2-x og 2-

bæ Mikkelborg, Hørsholm og 3-d Ullerød by, Karlebo. 

De to kort viser den omtrent placering af det ansøgte dige for Rungsted Strandvej 320A 

og B. 

 

3. Lovgrundlag  

Kystbeskyttelsesloven 

Etableringen af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Hørsholm Kommunen. Tilladelse 

gives med hjemmel i kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 og 22. 

 

Naturbeskyttelsesloven  

En del af projektet gennemføres inden for strandbeskyttelseslinjen, hvor der efter 

naturbeskyttelseslovens § 15 stk. 13 er forbud mod tilstandsændringer. Efter 

naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1 skal Kystdirektoratet normalt vurdere, om der kan 

gives dispensation til at gennemføre et projekt i strid med forbudsbestemmelsen i § 15 

stk. 1. 

 

Fredninger 

Projektet berører et fredet område ved Mikkelborg. Det fredede område er på 8 ha og 

har til formål at sikre en offentlig strandpark og medvirke til at bevare og forbedre det 

for området karakteristiske strandvejsmiljø.  

 

 

 

 

 

 
2 LBK nr 705 af 29/05/2020 
3 LBK nr 240 af 13/03/2019 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/705
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
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Kort 3: Højvandsbeskyttelse Rungsted Strandvej 320 A og B, Matr. Nr. 2-x og 2-bæ 

Mikkelborg, Hørsholm og 3-d Ullerød by, Karlebo. 

Det gule skraverede felt viser hvor strandbeskyttelseslinjen overlapper matrikel 3d. 
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Kort 4: Skraveret blåt felt viser Mikkelborgfredningen 

 

Efter kystbeskyttelseslovens § 3a stk. 1 følger det imidlertid, at en tilladelse efter § 3 

(tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven) erstatter de tilladelser, godkendelser m.v. efter 

naturbeskyttelsesloven, som er nødvendige for at gennemføre projektet (som her 

strandbeskyttelseslinjer).  

 

Habitatbestemmelsen 

Hørsholm Kommune skal vurdere, om projektet kan påvirke et internationalt 

beskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt4. 

 

Miljøvurderingsloven (VVM)  

Hørsholm Kommune skal vurdere, om projektet er omfattet af miljøvurderingslovens3 

krav om miljøvurdering (VVM), jf. § 21. 

 

 

 
4 BEK nr 654 af 19/05/2020 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/654
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4. Tilladelse gives på følgende vilkår 

4.1 Der må ikke uden Hørsholm Kommunes tilladelse foretages udvidelse eller 

ændringer af det godkendte projekt. 

4.2 Det kræver en ny ansøgning og tilladelse, såfremt at der på sigt ønskes 

yderligere kystbeskyttelsesforanstaltninger. 

4.3 Hvis projektet ændres, er ansøger forpligtet til at anmelde den påtænkte 

ændring med henblik på at få afgjort om ændringen udløser 

miljøvurderingspligt. 

4.4 Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig 

tilstand.  

4.5 Anlægget må ikke forhindre offentlighedens adgang til stranden og passage 

langs stranden. 

4.6 Såfremt at diget vurderes virkningsløst senest 6 måneder efter at 

anlægsarbejdet er stoppet, så kan Hørsholm Kommune vurdere, at det 

anlagte projekt ikke opfylder kravene til kystbeskyttelse og kræve anlægget 

fjernet. 

4.7 Der må ikke uden Hørsholm Kommunes tilladelse foretages renovering eller 

genetablering af kystbeskyttelsesanlæg.  
4.8 Diget skal tilplantes med en græsblanding.  
4.9 Færdigmelding af anlægsarbejdet, gerne med fotos som bilag, til Hørsholm 

Kommune skal foretages senest 14 dage efter færdiggørelsen af arbejdet. 

Færdigmelding skal ske til bom-post@horsholm.dk.  

4.10 Tilladelsen er gældende 3 år frem, og bortfalder herefter automatisk.  

4.11 Til sikkerhed for opfyldelsen af ovenstående vilkår skal ansøger for egen 

regning lade tinglyse en deklaration på de ejendomme hvor anlægget bliver 

etableret med Hørsholm Kommune som påtaleberettiget. 

Deklarationen skal orientere om, at den til enhver tid værende ejer af 

ejendommen og anlægget er forpligtet til at overholde de i tilladelsen 

anførte vilkår.  

Anlægsarbejdet må ikke påbegyndes, før ovennævnte deklaration er 

tinglyst og godkendt af Tinglysningsretten. 
 

 

I anmeldelsen til den elektroniske tinglysning af deklaration skal Hørsholm Kommunes 

e-mailadresse, bom-post@horsholm.dk, anføres, idet Hørsholm Kommune skal have 

adgang til den originale tinglyste deklaration. For at tinglysningen er gyldig, skal 

Hørsholm Kommune påføres som underskrivende myndighed på dokumentet og 

deklarationsteksten skal henvise til tilladelsens dokument nr. 

 

 

mailto:bom-post@horsholm.dk
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Hørsholm Kommune skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis 

nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

 

5. Beskrivelse af projektet 

Der er ansøgt om tilladelse til etablering af dige samt tværdiger (bilag 1). 

Diget og tværdiger etableres indenfor ejendommens skel. 

Diget vil blive placeret på en strækning på ca. 112 m. 

Diget vil have en topkote på 2,5 DVR90. Og vil hæve sig 1,5 m over bagstranden (diget 

vil hæve sig 1,5 m over terræn). 

Kronebredden er 2 m. 

Diget vil udføres med samme tværsnit på hele strækningen.  

 

Tværprofilet etableres som et græsbeklædt jorddige.  

Bagskrånings udføres med hældning 1:2 

Og forskråning udføres med hældning 1:3,5 

Der er indbygget forstærkning af sten under forskråningens græstæppe.  

I kote 1,5 etableres en 1 m bred splash-zone. 

 

Tværdigerne anlægges med en topkote gående fra 2m DVR90, og som terrænet stiger 

ind mod land, så bliver digets højde over terræn mindre og ender i 0. 

Kronebredde vil ligeledes anlægges med en bredde på 2 m med faldende bredde ind 

mod land.  

Tværdigerne vil anlægges med en hældning på for – og bagskråningen på 1:1,5.  

 

Digets øvrige flader samt tværdiger (nabovoldene) er muldklædte og tilsået med græs 

og digets kerne er af ler.  

Langs nordskellet vil tværdiget både består af et græsbeklædt jorddige samt en nabovæg, 

på det sidste stykke op mod Rungsted Strandvej.  

 

5.1 Dimensioneringsvandstand 

Ansøger melder at ejendommen i perioden 2010 – 2018 næsten hvert år er blevet 

oversvømmet, hvilket har medført kostbare skader på flethegnet, samt på udearealer, 

legepladsen samt opslagsskure. Ved stormen Bodil 6.12.2013 (kategoriseret som en 

100 års storm), nåede vandstanden så højt at den oversvømmede terrænet omkring 

bygningerne samt trængte ind i kælderen på nr. 320A. Det vurderes ligeledes fra 

ansøgeres side, at der ville være trængt vand ind i stueetagen i nr. 320 B, hvis denne 

ikke var blevet beskyttet med sandsække af beredskabsmyndighederne.  

Under stormen Urd 27.12.2016 gik vandet ligeledes helt op til nær bygningerne og 

truede med at anrette tilsvarende skader.  

Der dimensioneres ud fra højvande på ejendommen på 165 cm, som under Bodil, ide 

dette højvande vurderes at ville optræde som en 100-årshændelse i fremtiden som 

følge af klimaforandringer. Der indregnes en forventet havspejlstigning på 20 cm.  
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Vindstuvning kalkuleres til at give et bidrag på 10 cm. 

Total dimensioneres der efter en 100-årshændelse på 195 cm. 

 

6. Begrundelse for tilladelse 

Når Hørsholm kommune træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal der 

varetages en række hensyn jf. kystbeskyttelsesloven § 1, hvori der står: 

 

§ 1. Formålet med kystbeskyttelse er 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 administrationsgrundlaget for kystforvaltning i Hørsholm Kommune (Kyststrategi:  

Hørsholm Kommunes langsigtede og helhedsorienterede vision) fremgår det, at 

Hørsholm Kommune arbejder for en helhedsorienteret og langsigtet kyststrategi. 

Rungsted Strandvej 320A og 320B er en del af delstrækning 1 i Kyststrategien.  

Kyststrategien anbefaler, at der for delstrækning 1 etableres et jorddige med topkote 

på 2,2 m DVR90 indenfor matrikelgrænsen. I takt med det stigende havspejl, anbefaler 

kyststrategien, at diget forhøjes til en kote 2,5 m DVR90, stadig indenfor 

matrikelgrænsen.   

Hvis der på sigt ansøges om yderligere hård kystbeskyttelse i form af 

skræntfodsbeskyttelse, anbefaler Kyststrategien, at der samtidig sandfodres for at 

modvirke yderligere erosion og dermed påvirkning af passagemuligheder langs kysten 

samt læsideerosion.  

Det kræver ny ansøgning og tilladelse såfremt nye kystbeskyttelsestiltag ønskes anlagt 

på matriklen, se vilkår 4.2 

 

Hørsholm Kommune har i den konkrete sag navligt lagt vægt på, hvorvidt der er et 

behov for kystbeskyttelse, kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige 

kvalitet, sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten samt synergi mellem 

anbefalingerne i Hørsholm Kommunes Kyststrategi og det ansøgte.  

 

I den samlede vurdering indgår en generel afvejning af kystlandskabets genoprettelse 

samt naturens frie udfoldelse. 

 

https://www.horsholm.dk/borger/veje-og-groenne-omraader/kystbeskyttelse
https://www.horsholm.dk/borger/veje-og-groenne-omraader/kystbeskyttelse
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7. Den konkrete vurdering  

7.1 Behov for kystbeskyttelse 

Store dele af Rungsted Strandvej 320 A og 320 B ligger i kote 1,0 til 2,0 og derfor er 

Rungsted Strandvej 320 A og B i stor risiko for oversvømmelse ved større storme. Disse 

koteniveauer skal ses i sammenhæng med stormen Bodil i december 2013, der 

vurderes at svare omtrent til en 100-årshændelse, her blev højvandstanden i Hørsholm 

Kommune målt til 1,7 m.  

 

Behovet for kystbeskyttelse i form af dige med en topkote på 2,5 m DVR90 samt 

tværdiger stemmer overens med vurderingen for delstrækning 1 i bilag 3 til 

Kyststrategi: Hørsholm Kommunes langsigtede og helhedsorienterede vision.  

På baggrund af oplysninger fra ansøger samt strategi for delstrækning 1 i Kyststrategi: 

Hørsholm Kommunes langsigtede og helhedsorienterede vision, vurderes det, at 

matr.nr. 2-x og 2-bæ Mikkelborg, Hørsholm og 3d Ullerød by, Karlebo, har behov for 

kystbeskyttelse i form af højvandsbeskyttelse.  

 

7.2 Anlæggets tekniske – og miljømæssige konsekvens 

 

Med hensyn til vurderingen af kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og 

miljømæssige kvalitet lægger Hørsholm Kommune vægt på, at kystbeskyttelsen ikke må 

have negative konsekvenser, herunder anlæggets indvirkning på nabostrækninger.  

 

Der er lagt vægt på, at diget samt tværdiger etableres indenfor ejendommens skel.  

Ved overskyld af diget forventes der ikke væsentlig overskyld af nabovoldene ud fra 

deres placering i læ af eksisterende bevoksning. Det vurderes ud fra flyfoto anno 2019, 

at denne vurdering er korrekt.  

Der anlægges tværdiger på sydsiden og nordsiden af diget.  

Matriklerne 3qz og 6 foran Rungsted Strandvej 320 A og B (mod Øresund) er ejet af 

Naturstyrelsens og er en delvist bevokset strand, der går op til kote 1,0 m. I forbindelse 

med etableringen af diget, vil flethegnet flyttes ind på bagsiden af diget, hvorved kysten 

vil fremstå mere åben. 

Rungsted Strandvej 320B er delvist beliggende i Fredensborg Kommune (matrikel 3d), 

og det tværgående dige nord for Rungsted Strandvej 320A og 320B er beliggende i 

Fredensborg Kommune og grænses op til Mikkelborg Fredningen. 

Den sydlige del af Rungsted Strandvej 320A og 320B grænser op til en ubebygget grund 

ejet af Hørsholm Kommune, matrikel 2bq og en ubebygget grund ejet af Naturstyrelsen, 

matrikel 2bo.   

Diget og tværdigerne vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning på 

naboejendommene. 

 

7.4 Sikring af den eksisterende adgang til og langs stranden 

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


 
 

 
 

 

  
  

Sagsnr: 18/16290 

10/18 

Diget vil ikke påvirke matriklerne 3qz og 6 ejet af naturstyrelsen, som afskærer 

Rungsted Strandvej 320A og 320B fra Øresund. Passage langs kysten vil derfor ikke blive 

hindret.  

Tværdigerne anlægges ligeledes indenfor matrikelgrænsen for Rungsted Strandvej 320A 

og 320B og den offentlige passage til kysten syd for Rungsted Strandvej 320A og 320B 

vil derfor ikke blive hindret.   

 

7.5 Strandbeskyttelseslinjen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, hvor der ifølge 

naturbeskyttelseslovens §15 normalt er forbud mod tilstandsændringer. Kommunen 

skal som før skrevet derfor inddrage de hensyn, som normalt varetages via 

strandbeskyttelsesbestemmelsen.  

Hørsholm Kommune finder efter en konkret vurdering, at tilladelse til dige ikke er i 

konflikt med strandbeskyttelsesbestemmelsen.   

 

7. 6 Mikkelborgfredningen  

Det ansøgte ligger op ad et fredet område ved Mikkelborg.  

Af fredningsbestemmelsen fremgår det, at fredningen ikke hindrer udførelsen af 

nødvendigt kystbeskyttelsesarbejde, der udføres efter en samlet plan for 

kyststrækningen.    

Hørsholm Kommune finder efter en konkret vurdering, at tilladelse til dige ikke er i 

konflikt med fredningsbestemmelsen for området ved Mikkelborg.   

 

7.7 Vurdering af natur- og miljøkonsekvenser (VVM) 

Kystbeskyttelsesprojekter er omfattet af VVM-bekendtgørelsen bilag 2, punkt 10 k, 

hvilket betyder at myndigheden skal screene projektet ift. natur- og miljøkonsekvenser. 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i ansøgningsmaterialet og vedlagte 

VVM-screeningsskema (bilag 2).  

Hørsholm Kommune har i screeningsafgørelsen (bilag 3) lagt vægt på, at der ikke er 

kendskab til bilag IV-arter i området og at det nærmeste internationalt beskyttede 

Natura 2000 område nr. 259 (Folehaveskov) er beliggende på land ca. 3,3 km sydvest 

for projektområdet. Det vurderes på grund af afstanden og den landværts 

beliggenhed, at Natura 2000 området ikke vil blive påvirket af projektet. 

 

8. Afgørelse 
På baggrund af screeningen vurderer Hørsholm Kommune, at projektet kan 

gennemføres uden væsentlig påvirkning af natur eller miljø. Der skal derfor ikke 

udarbejdes en konsekvensvurdering eller en VVM-redegørelse for projektet. Såfremt 

projektet ændrer sig væsentligt, skal der gennemføres en ny screening af projektet.  
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Hørsholm Kommune har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte 

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

projektet. 

I vurderingen er lagt vægt på, at: 

• Der er behov for kystbeskyttelse 

• At anlægget ikke hindre fri passage til og langs kysten 

• At anlægget ikke påvirker naboejendomme negativt 
 

Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at 

den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, 

jf. VVM-bekendtgørelsen.  

 

Tilladelsen kan ikke påføre Hørsholm Kommune ansvar for konstruktionens stabilitet 

eller holdbarhed, ligesom den ikke fritager ejeren for et, i forbindelse med anlæggets 

tilstedeværelse, eventuelt opstående civilretligt ansvar.  

 

9. Høring  

Udkast til tilladelsen har været i høring hos ansøger 02.02.2021, og ansøger havde 

ingen bemærkninger. 

 

Efter den offentlige høringsperiode, blev relevante høringssvar sendt til ansøger til 

kommentering. Dette førte til en ændring af anlæggets udformning, og udkast til 

tilladelse har igen været i høring hos ansøger 07.05.2021, og ansøger havde ingen 

bemærkninger. 

 

Administrationen vurderer at projektet ikke har ændret sig væsentligt, og der skal 

derfor ikke gennemføres en ny screening af projektet ift. natur- og miljøkonsekvenser. 

 

Hørsholm Kommune har sendt sagens oplysninger i offentlig høring i perioden 22. 

februar 2021 til 23. marts 2021. Der er indkommet seks høringssvar, som Hørsholm 

Kommune svarer på herunder. 

 

Høringssvar: 

 

Fredensborg Kommune:  

 

Fredensborg Kommune bemærker, at diget kystvært forstærkes med en stenkastning.  

Det må forventes, at hård kystsikring sammen med klimabetinget stigende vandstand 

vel medføre læside erosion på naboejendommen, som her er Mikkelborg Strandpark. 

Læsideerosion ses allerede bl.a. ved kystbeskyttelsesprojekterne ud for Rungsted 

Strandvej 316 og Mikkelgård syd for det ansøgte projekt, hvor ejendommene har 

kystsikret med sten. 



 
 

 
 

 

  
  

Sagsnr: 18/16290 

12/18 

Fredensborg Kommune bemærker, at hårdkystsikring og deraf læsideerosion, 

men tiden vil hindre passagemuligheder langs stranden og spørger ind til muligheden 

for at sandfodre, for at sikre passage langs stranden nu og i fremtiden. 

Fredensborg Kommune anmoder om, at tilladelsen tydeliggør at anlægget i sin helhel 

etableres inden for ejendommens skel.  

 

Hørsholm Kommunes Svar: 

Efter dialog med ansøger er diget udformning ændret kystnært, hvorved 

stenkastningen nu udgør en mindre del af selve diget. Herved fremstår størstedelen af 

diget græsbeklædt.  

Diget etableres indenfor ejendommens skel, og Hørsholm Kommune noterer sig, at det 

skal fremgå tydeligt af tilladelsen, at dette gør sig gældende. 

 

I kyststrategien for Hørsholm Kommune anbefales det, at kystbeskyttelse for 

delstrækning 1, hvor Rungsted Strandvej 320A og 320B er beliggende, udføres som 

græsbeklædt jorddige.  

Hvis, der søges om yderlig kystbeskyttelse, på sigt, anbefales det, at sådan et projekt 

udføres som et fællesprojekt og at der samtidig sandfodres.  

Dette med henblik på at undgå læsideerosion og fastholde passage. 

 

I Hørsholm Kommunes Kyststrategi anbefales sandfodring (sammen med hård 

kystbeskyttelse) på sigt på alle delstrækninger (undtagen havnen) som fællesprojekter 

for derved at arbejde med opretholdelse af passagemulighed samt mindske 

læsideerosion. 

Naturstyrelsen: 

Naturstyrelsen har som nabo ingen bemærkninger til projektet. Naturstyrelsen gør 

opmærksom på, at den fri færdsel langs stranden ikke må indskrænkes. 

Hørsholm Kommune: 

Hørsholm Kommune har udarbejdet en Kyststrategi, hvis formål er at skabe en 

langsigtet og helhedsorienteret planlægning af kyststrækningen, hvor der er lagt vægt 

på fortsat fri passage til og langs stranden. 

Kystdirektoratet: 

Kystdirektoratet påpeger at diget er overdimensioneret, samt at den planlagte 

forstærket forskråning af sten vil virke som skråningsbeskyttelse.   

Skråningsbeskyttelsen vil over tid vil medføre, at profilet foran skråningsbeskyttelsen 

uddybes, og at konstruktionen vil undermineres. Konsekvensen er sætninger i anlægget 

og nedstyrtning af sten, som vil forekomme inden for den angivne levetid på 100 år. 

Skråningsbeskyttelse vil også medføre at passagen på stranden bliver smallere på sigt. 

Kystdirektoratet påpeger at linjeføringen af diget ikke er kystparallelt hele vejen, men at 

der er indført et knæk på diget, for at udnytte matrikelarealerne bedst muligt. 

Kystdirektoratet vurderer, at et sådan knæk på diget vil forårsage, at dele af diget er 

fremskudt og over tid vil den fremskudte del udgøre et svagt punkt på diget samt 
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forårsage læsideerosion på den sydlige del af digets forskråning. 

Kystdirektoratet vurderer, at et sådan knæk på diget vil forårsage, at dele af diget er 

fremskudt og over tid vil den fremskudte del udgøre et svagt punkt på diget samt 

forårsage læsideerosion på den sydlige del af digets forskråning. Kystdirektoratet kan 

oplyse, at et mere tilbagetrukket dige, kan etableres med en svagere hældende 

forskråning, som vil reducere bølgeopskyllet på diget. Ved at tilbagerykke diget en 

anelse, beskyttes det endvidere i forhold til bølger, der vil bryde og derved mister 

energi over det eksisterende terræn. Derved undgår man at etablere sten på digets 

forskråning. Et græsklædt dige skal i udgangspunktet holdes fri for øvrig bevoksning af 

stort rodnet, idet digets styrke vil reduceres heraf. Bevoksning i form af tætklippet græs 

på et lag af klæg har den største modstandsstyrke.  

 
Hørsholm Kommune: 
Efter dialog med ansøger er diget udformning ændret kystnært, hvorved 

stenkastningen nu udgør en mindre del af selve diget. Herved fremstår størstedelen af 

diget græsbeklædt. 

Ligeledes har diget fået et mere naturligt forløb, hvorved det geometriske knæk er 

mindsket.  

Hørsholm Kommunes Kyststrategi anbefaler for strækning 1, hvor Rungsted Strandvej 

320 A og 320B er placeret, at der anlægges et lavt græsdige.  

Græsdiget kan med fordel etableres over flere etaper, hvorved at diget i første omgang 

anlægges så det er virksomt for en 40 – 50 årig tidshorisont. Herved anlægges et 

”simpelt” græsdige. 

 
Efter 30 – 40 år anbefaler Hørsholm Kommunes Kyststrategi at diget forhøjes, og at der 

samtidig laves et fællesprojekt (flere matrikler går sammen), hvor der anlægges en lav 

skræntfodsbeskyttelse samt sandfodres, da erosion de sidste 30 – 40 år som 

konsekvens vi have fjernet store dele af stranden.  

 

9. Proces og offentliggørelse  

Afgørelsen offentliggøres den 28.06.21 på Hørsholm Kommunes hjemmeside. 

 

10. Klage og søgsmål  

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er blevet 

offentliggjort, 28.06.21 

Du klager på Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, eller www.virk.dk.  

Klagen sendes gennem klageportalen til Hørsholm Kommune. Du logger på 

klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hørsholm 

Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for 

borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder I 

klageportalen sendes din klage automatisk først til Hørsholm Kommune. Hvis Hørsholm 

http://www.virk.dk/
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Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet 

via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet 

afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet 

fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge 

klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget. 

 

Klageberettigede vedrørende afgørelser efter Kystbeskyttelsesloven1: 

1) adressaten for afgørelsen, 

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

3) enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, 

4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø, 

7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og 

8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og som repræsenterer mindst 

100 medlemmer. 

9) Miljø- og fødevareministeren og andre offentlige myndigheder. 

 

Bilag 1 

 

 

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
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Tegning 1: Højvandsbeskyttelse Rungsted Strandvej 320 A og B, Matr. Nr. 2-x og 2-bæ 

Mikkelborg, Hørsholm og 3-d Ullerød by, Karlebo. 

Oversigtstegning Dige og tværdiger (nabovolde/nabovægge) samt Asfalt.   

 

 

 
Tegning 2: Højvandsbeskyttelse Rungsted Strandvej 320 A og B, Matr. Nr. 2-x og 2-bæ 

Mikkelborg, Hørsholm og 3-d Ullerød by, Karlebo. 

Snittegning af højvandsbeskyttelse. 
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Tegning 3: Højvandsbeskyttelse Rungsted Strandvej 320 A og B, Matr. Nr. 2-x og 2-bæ 

Mikkelborg, Hørsholm og 3-d Ullerød by, Karlebo. 

Tværsnit af tværdiger (nabovolde). 
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Tegning 4: Højvandsbeskyttelse Rungsted Strandvej 320 A og B, Matr. Nr. 2-x og 2-bæ 

Mikkelborg, Hørsholm og 3-d Ullerød by, Karlebo. 

Plan af tværdiger (nabovolde) langs sydskel. 
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Tegning 5: Højvandsbeskyttelse Rungsted Strandvej 320 A og B, Matr. Nr. 2-x 

og 2-bæ Mikkelborg, Hørsholm og 3-d Ullerød by, Karlebo. 

Plan af tværdige (nabovold) samt tværvæg (nabovæg) samt asfalt langs nordskel. 

 

 
Tegning 6: Højvandsbeskyttelse Rungsted Strandvej 320 A og B, Matr. Nr. 2-x og 2-bæ 

Mikkelborg, Hørsholm og 3-d Ullerød by, Karlebo. Tværsnit af tværvæg (nabovæg). Note: 

Ø12mm kamstål er K55DS12080 og beton til afretning og udstøbning er styrke 20.  
 

 

Venlig hilsen 

   
Kamilla Hansen 
Miljømedarbejder 

 


