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Screeningsafgørelse for Rungsted Strandvej 320 A og 320 B 
 
I medfør af § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25/06/2020 
(herefter benævnt miljøvurderingsloven), har Hørsholm Kommune 
screenet ansøgning om etablering af dige og truffet denne afgørelse om, at 
det ansøgte projekt ikke skal miljøvurderes. 
 
 
Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i form af højvandsdige 
Kystdirektoratet modtager den 12. februar 2018 en ansøgning om 
tilladelse til kystbeskyttelse af Rungsted Strandvej 320A og 320 B.  Der 
ansøges om etablering af dige. Hørsholm Kommune overtog den 1. 
september 2018 myndighedskompetencen for tilladelse til kystbeskyttelse 
i kommunen, og modtog derfor nærværende ansøgning til videre 
behandling. 
 
Høring 
Hørsholm Kommune har i medfør af miljøvurderingslovens § 35 hørt 
eksterne berørte myndigheder i perioden 21. maj – 4. juni 2021.  
 
Hørsholm Kommune har ikke modtaget høringssvar fra eksterne berørte 
myndigheder i Hørsholm Kommune.  
 
Vurdering 
Hørsholm Kommune vurderer på baggrund af denne screening at 
kystbeskyttelse i form af græsbeklædt højvandsdige ikke vil kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet, og er derfor ikke omfattet af krav om 
miljøvurdering i medfør af miljøvurderingsloven.  
Vurderingen er foretaget på baggrund af kriterier til vurderingen i bilag 6 i 
miljøvurderingsloven. Se vedlagte Screening for miljøvurdering Rungsted 
Strandvej 320 A og B. 
 
Offentliggørelse 
Hørsholm Kommune offentliggør sin screeningsafgørelse i medfør af 
miljøvurderingslovens § 36 på kommunens website sammen med tilladelse 
til kystbeskyttelse i form af græsbeklædt højvandsdige. 
 
Klagevejledning  

Center for By og Miljø 
Slotsmarken, 2970 Hørsholm 
  
Team Miljø 
Kamilla Erica Eva Hansen 
Center for By og Miljø 
Hørsholm Kommune 
Slotsmarken 13 
2970 Hørsholm 
 

 
 

Dato: 28.06.2021 
 

                   Sagsnr.: 18/16290 
 

Center for By og Miljø 
Team Plan og Byg 

 

Skal du på rådhuset? Bestil 
tid på horsholm.dk/tid eller 

ring 4849 0000  
 

Kontakt 
Helga Ejskjær 
Byplanlægger 

heej@horsholm.dk 
 2169 4976 
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Screeningsafgørelse i medfør af miljøvurderingslovens § 21 kan påklages til 
Miljø – og Fødevareklagenævnet: Nævnenes Hus (naevneneshus.dk)  – 
hvor proceduren for klagevejledningen er beskrevet og kan rekvireres. 
 
Klager logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID.  
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder 
og organisationer skal betale et gebyr på i alt 1.800 kr. Klager betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen.  
 
Klageberettigerede: 
I medfør af miljøvurderingslovens § 50 er miljøministeren, enhver med en 
retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse og 
har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som 
repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
 
Klagefrist 
Klager skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af 
screeningsafgørelsen i medfør af miljøvurderingslovens § 21. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Helga Ejskjær 
Byplanlægger 
  
Center for By og Miljø 
Team Plan og Byg 
Slotsmarken 
2970 Hørsholm 
 
 
Bilag 2: Screening for miljøvurdering Rungsted Strandvej 320 A og B. 
Ligeledes vedlagt er: Tilladelse til kystbeskyttelse på Rungsted Strandvej 
320 A og 320 B 
 

 

  

 

 

  

https://naevneneshus.dk/

