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Tilladelse til sandfodring på kyststrækningen fra Bukkeballevej til 
Mikkelborg, matr. 58 og 7000 bf Vallerød By, Rungsted samt matr. 54 og 
matr. 7000 am Vallerød By, Hørsholm.  
Tilladelse til højvandslukke for udløbsledningen U78 samt fremrykning 
af eksisterende kystbeskyttelse for ledningsanlægget (U78). 

 

1. Ansøgning 

Hørsholm Kommune modtog den 22. juni 2021 en ansøgning om tilladelse 
til kystbeskyttelse på Rungsted Strandvej, Hørsholm.  
D. 19.juli modtog Hørsholm Kommune en revision af ansøgningen.  
Den reviderede ansøgning ligger til grund for denne tilladelse.  
Der ansøges om sandfodring på en ca. 1 km strækning fra Bukkeballevej til 
den gamle høfde ved Mikkelborg. 
På grund af sandfodringen rykkes regnvandsledningen U78 til den nye 
vandkant (kystlinje). I den forbindelse ansøges der om etablering af 
højvandslukke for regnvandsledningen U78, samt fremrykning af 
eksisterende kystbeskyttelse i form af dæksten og erosionssikring af 
udløbspunktet.  
 
 

2. Afgørelse 

Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til sandfodring på matr. 
58 og 7000 bf Vallerød By, Rungsted samt matr. 54 og matr. 7000am 
Vallerød By, Hørsholm, beliggende på Rungsted Strandvej mellem 
strækningen mellem Bukkeballevej til Mikkelborg, Hørsholm, med 
henvisning til kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 11. 
 
På grund af sandfodringen forlænges regnvandsledningen U78 til den nye 
vandkant (kystlinje). 
Hørsholm Kommune meddeler tilladelse til højvandslukke for 
udløbsledningen U78, samt at eksisterende kystbeskyttelse for U78 
fremrykkes til den nye vandkant (kystlinje), med henvisning til 
kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 12. 
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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)3. 
Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering da projektet ikke påvirker et Natura 2000 område 
eller bilag IV arter. 

 
Tilladelsen gives på de vilkår som fremgår nedenfor.  
Tilladelsen træder i kraft og må først udnyttes efter klagefristens udløb 
den 06.10.2021. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, kan tilladelsen ikke 

udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, jf. kystbeskyttelseslovens § 
18 a, stk. 10. Dette vil Kommunen meddele ansøger. 

 
Kort 1: Oversigtskort over projektstrækningen nord for Rungsted Havn.  

 
3 LBK nr 973 af 25/06/2020 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
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Kort 2: Projektstrækning for sandfodringen.  
 

3. Lovgrundlag 

Kystbeskyttelsesloven 
Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse efter 
Kystbeskyttelseslovens4 § 3 stk. 1, med tilhørende lovændringer som giver 
kommunalbestyrelsen myndighedskompetence5.  
 
Naturbeskyttelsesloven  
Projektet gennemføres inden for strandbeskyttelseslinjen, hvor der efter 
naturbeskyttelseslovens § 15 stk. 16

 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. 

 
4 LBK nr 705 af 29/05/2020: Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse 
5 LOV nr. 720 af 08/06/2018: Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov om 
naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love 
6 LBK nr 240 af 13/03/2019 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/705
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/720
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/720
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/720
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/240
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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 og §3 
dispensation). 
 
§3 Mikkelborg Strandeng 
Den nordlige del af projektområdet (115 m) berører en beskyttet 
strandeng jf. naturbeskyttelseslovens § 3. 
Strandfodringen vil påvirke den bevoksede del af strandengen. 
Konflikten mellem sandfodringsområde og vejledende kortlagt § 3-
strandeng er 8.000 m2. 
Konflikten mellem sandfodringsområde og vejledende kortlagt § 3-
strandeng over kote +1 m er 4.250 m2. 
 
Habitatbekendtgørelsen  
Hørsholm Kommune skal dertil vurdere om projektet kan påvirke et 
internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter 
væsentligt, jf. § 3 i Konsekvensvurderingsbekendtgørelsen7.  
 
Miljøvurderingsloven (VVM)  
Ansøgningen er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 
108.  
Det skal derfor vurderes om projektets påvirkning på natur og miljø er så 
væsentlig, at der kræves en konsekvensvurdering eller en VVM-
redegørelse jf. § 21.  
 

4. Tidligere ansøgning 

Kystdirektoratet modtog den 23. november 2017 en ansøgning om 
tilladelse til kystbeskyttelse på Rungsted Strandvej, Hørsholm. Der blev 
ansøgt om sandfodring på ca. 1 km lang strækning fra Bukkeballevej op 
imod den gamle høfde ved Mikkelborg.  
Hørsholm Kommune overtog d. 1. september 2018 
myndighedskompetencen for tilladelse til kystbeskyttelse i kommunen, og 
modtog derfor nærværende ansøgning til videre behandling. 
Der blev givet tilladelse d. 05.08.2019, men denne tilladelse er aldrig 
ibrugtaget.  Hørsholm Kommune trækker herved tilladelsen givet d. 
05.08.2019 tilbage. 
D. 22.juni 2021 modtog Hørsholm Kommune en ny ansøgning, da der i den 
mellemliggende periode var sket ændringer på projekteringen af projektet 
samt den planlagte anlægsperiode.   

 
7 BEK nr 654 af 19/05/2020: Bekendtgørelse om administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår 
kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på 
søterritoriet 
8 LBK nr 973 af 25/06/2020: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/654
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/654
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/654
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/654
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
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På grund af sandfodringen rykkes regnvandsledningen U78 til den nye 
vandkant (kystlinje). I den forbindelse ansøges der om etablering af 
højvandslukke for regnvandsledningen U78, samt fremrykning af 
eksisterende kystbeskyttelse i form af dæksten og erosionssikring af 
udløbspunktet.  
 

5. Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1) Der gives tilladelse til det skrevne projekt.  

2) Hvis projektet ændres, er ansøger forpligtiget til at anmelde den 

påtænkte ændring med henblik på at få afgjort om ændringen 

udløser miljøvurderingspligt8. 

3) Det kræver en ny ansøgning og tilladelse, såfremt at der på sigt 

ønskes yderligere kystbeskyttelsesforanstaltninger. 

4) Anlægsarbejdet udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet, og 

vil finde sted i perioden 1. september – 1. marts.  

5) Hørsholm Kommune forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god 

og forsvarlig stand, og der skal foretages vedligeholdelsesfodring for 

at sikre, at kystbeskyttelsen fortsat sikre til det fastsatte 

sikringsniveau. 

6) Der fodres med middelkornstørrelse på d50 på 0,35 mm. 

7) Ved tilplantning med hjælme for at modvirke sandflugt anvendes 

hjemmehørende Østersø hjælme (Ammophila arenaria x 

Calamagrostis epigeios). 

8) Der skal lægges køreplader ud på de arealer, som ikke inkluderes i 

sandfodringen.  

9) Der skal etableres en eftersåningsplan – denne skal sendes til bom-

post@horsholm.dk att: Team Miljø senest 1 uge før anlægsarbejdet 

går i gang.  

10) Vækstlaget (planter og rødder) skal flyttes på sådan en måde at 

planterne forbliver i en god tilstand. 

11) Vækstlaget på strandengen skal lægges tilbage på det forhøjede 

anlæg samme dag og samme sted. 

12) Der må ikke køres på det nye strandengsområde; efter 

tilbagelægning af vækstlaget. 

13) Der skal eftersås lige efter arbejdets afslutning.  

14) Fodringsmaterialet skal være miljøvurderet samt bestå af materiale 

indhentet fra godkendte indvindingsområder eller fra tilladelse efter 

kystbeskyttelsesloven § 16 b, og det skal bestå af rent sand. 

15) Ved omlægning af rørledninger skal eventuelle spor af fortidsminder 

eller vrag straks anmeldes til Museum Nordsjælland og arbejdet 

standses. 

16) Søfartsstyrelsens retningslinjer for sejladssikkerhed og 

entreprenørarbejder til søs skal overholdes. 

mailto:bom-post@horsholm.dk
mailto:bom-post@horsholm.dk
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17) Til Efterretninger for Søfarende (efs@dma.dk) indsendes senest 6 

uger før arbejdet påbegyndes følgende9: 

a. Oplysning om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og 

forventet tidspunkt for afslutning 

b. Kortfattet beskrivelse af hvorledes arbejdet udføres 

c. Oplysninger om evt. midlertidig og permanent 

afmærkning 

d. Oplysninger om anvendt materiel med angivelse af evt. 

skibsnavne 

e. Kontaktoplysning til involverede fartøjer og til den der 

leder arbejdet på stedet 

18) Senest 7 dage efter at arbejdet er afsluttet, indsendes meddelelse 

herom til Efterretninger for Søfarende (efs@dma.dk).  

19) Senest tre uger efter arbejdernes færdiggørelse, skal positioner og 

oplysninger om ændret afløbsledning og ændret kystprofil 

indsendes til Geodatastyrelsen på gst@gst.dk  

20) Påbegyndelse af anlægsarbejdet i form af sandfodring skal meldes til 

Hørsholm Kommune: Team Miljø senest 14 dage inden den 

planlagte påbegyndelse. Dato for påbegyndelsen skal ske til bom-

post@horsholm.dk: att Team Miljø. 

21) Færdigmelding af anlægsarbejdet (gerne i form af foto) til Hørsholm 

Kommune skal foretages senest 14 dage efter færdiggørelse af 

arbejdet. Færdigmeldingen skal ske til bom-post@horsholm.dk: att 

Team Miljø. 

22) Tilladelsen er gældende i 3 år og bortfalder herefter automatisk.  

 

6. Baggrund for ansøgningen 

Rungsted Strandvej er udsat for kraftig bølgepåvirkning og vind, hvilket 
fører til erosion og opskyl på vejen. Efter de seneste stormflodshændelser, 
Bodil og Urd, forekom der væsentlige oversvømmelser af Rungsted 
Strandvej. Stormene medførte omfattende skader på eksisterende 
kystbeskyttelse. 
 
Formålet med projektet er at sikre de mest truede dele af Rungsted 
Strandvej imod overskyl og erosion under storm- og højvandssituationer. 
Projektet består af en kystbeskyttelse med sandfodring af en ca. 1 km lang, 
offentlige kyststrækning fra Bukkeballevej til den gamle høfde ved 
Mikkelborg.  
 

7. Ansøgningsmateriale og projektbeskrivelse 

Ansøgningen indeholder ansøgningsskema samt 7 bilag.  
Bilag 1: Projektbeskrivelse af 21.juni 2021 
Bilag 2: Plantegning 

 
9 BEK nr 1351 af 29/11/2013 

mailto:efs@dma.dk
mailto:efs@dma.dk
mailto:gst@gst.dk
mailto:bom-post@horsholm.dk
mailto:bom-post@horsholm.dk
mailto:bom-post@horsholm.dk
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Bilag 3: Tværsnitstegning 
Bilag 4: U78 tegning 
Bilag 5: Udløb ved Bukkeballevej tegning 
Bilag 6: VVM ansøgningsskema 
Bilag 7: Vurdering af Marin Natur 
 
7.1 Projektområde 
Projektområdet omfatter ca. 1 km kyst, hvoraf de sydligste 500 m i dag er 
beskyttet af hård kystsikring, og ikke inkluderer en egentlig strandbred. 
Mod nord omfatter projektet Mikkelborg Strandeng, som er §3-registreret 
strandeng med almindelige arter. Antallet af plantearter på strandengen er 
opgjort til 46 arter, hvoraf fire arter er kategoriseret som følsomme arter.  
 
Projektet omfatter havbund ud til maksimalt 1,5 m dybde. I denne dybde 
kan findes arter af havgræs og vandaks samt forskellige arter af 
bundfauna. Der er ikke observeret småstenet bund af betydning på 
projektstrækningen. 
 
Projektområdet indeholder udløb af flere regnvandsbetingede udløb fra 
offentlig kloak, både fra separat regnvandskloak og fra fælleskloak. 
Derudover findes der på strækningen udløb fra et rørlagt vandløb, 
Bolbrorenden. 
 
7.1 Projektbeskrivelse 
Projektet omfatter kystbeskyttelse af Rungsted Strandvej i form af 
sandfodring på strækningen. 
 
Projektet omfatter forlængelse af udledningspunktet for U78 til den nye 
vandkant (kystlinje) (se kort 1 og kort 2). 
I forbindelse med forlængelse af U78 vil der blive anlagt et højvandslukke. 
Højvandslukket beskytter U78 mod højvande og tilstopning af udløb med 
bl.a. tang indtil udløbet er permanent forlænget. 
 
Sandfodring 
Sandfodring er valgt som kystbeskyttelsesmetode. Sandfodring 
genopretter kystprofilet og sikrer samtidig færdselsmulighed langs kysten 
jævnfør Naturbeskyttelseslovens bestemmelser10. Der fodres 
indledningsvist med 50.000 m³ sand, som udlægges på den ca. 1 km lange 
strækning. Der skabes herved en 30 m bred sandstrand med hældning på 
1:10 samt klitkote på 2.8 m. 
 
Der fodres med sand med en middelkornstørrelse på d50 = 0,35 mm hvilket 
er i den større ende af det nuværende sand på strækningen. 
 
Da udformningen af den nuværende strand varierer langs 
projektstrækningen, er der anlagt fire tværsnit (se figur 1). 
 

 
10 LBK nr. 934 af 27/06/2017: Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 
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Fodringsmængden pr. løbende meter kyst varierer langs kysten på grund 
af det eksisterende landskab sandet lægges ovenpå. I den sydlige del af 
sandfodringen er fodringsmængden 60 m3/m og aftager til 34 m3/m i den 
nordlige ende. 
Lagets tykkelse varierer ligeledes fra op til 2,8 m i den sydlige ende til 1,8 
m i den nordlige ende. 
 
Klitten tilplantes med Østersø-Hjælme for at modvirke sandflugt.  
Formålet med sandfodringen er at optimere beskyttelsen af Rungsted 
Strandvej mod havoversvømmelse samtidig med at minimere erosion af 
nuværende kystbeskyttelse.  
 
Sandet der fodres med vil blive sejlet til projektområdet, efter det er 
blevet indhentet fra et godkendt indvindingsområde. Sandet pumpes ind i 
fodringsområdet via pumpeledninger og herefter afrettes det, så det 
ønskede kystprofil forekommer. 
 
Designvandstand og sikringsniveau for projektstrækningen: 

 

50 års middeltidshændelse +1,75 m DVR90 

Klimatisk havspejlsstigning i år 

2050 

+0,26-0,05=0,21 m DVR90 

 

Designvandstand +1,96 m DVR90 

Bidrag fra bølgeopskyl +0,36 m DVR90 

Sikringsniveau 2,32 m DVR90 
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Figur 1: Udformning af de fire tværsnit med middelvandstand samt 
designvandstand og vegetationslinje i kote 1,5 m DVR90 
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§3 strandeng 
Den nordlige del af projektområdet (115 m) berører en beskyttet 
strandeng jf. naturbeskyttelseslovens § 3.  
Der vil blive udlagt sand på både bevoksede og ubevoksede dele af den 
beskyttede strandeng. For at gøre det nye kystprofil så naturligt som 
muligt, tilplantes stranden og klitten i den nordlige ende over kote 1,0 m 
DVR90 med vækstlaget fra den del af strandengen, som overdækkes af 
sandfodring. I den sydlige ende tilplantes stranden og klitten over kote 1,5 
m DVR90 med hjemmehørende Østersø hjælme (Ammophila arenaria x 
Calamagrostis epigeios).  
 
Håndtering af eksisterende udløb 
På projektstrækningen er der 8 eksisterende udløb (se kort 3). 
 
Udløbene ved Bukkeballevej (REG001, Bolborenden og 6000002) 
forlænges i en senere etape. Forlængelsen af udløbet foregår på 
søterritoriet, hvor Kystdirektoratet er myndighed, så ansøgning om 
rørforlængelsen er ikke en del af nærværende tilladelse og der skal 
ansøges om rørforlængelse i en særskilt ansøgning. 
 
Udløb U78 skal også rørforlænges på et senere tidspunkt, men den 
kystnære del er indeholdt i denne tilladelse. 
 
Den første del af forlængelse af U78, som er inkluderet i denne tilladelse, 
sker ved etablering af en udløbsledning af plast.  
Inden sandfodringen vil det eksisterende regnvandsudløb U78 blive 
forlænget til den nye vandkant (kystlinje).  
Forlængelsen af udløbet vil ikke påvirke sejlads m.v. 
 
Udløbet ved den nye vandkant udføres som en ”svanehals” bøjning med 
højvandslukke, der vil rage ca. 1 – 1,5 m over havbunden og være synlig fra 
terræn. 
Højvandslukke har til formål at beskytte U78 mod højvande og tilstopning 
af udløb med bl.a. tang indtil udløbet er permanent forlænget (se figur 2). 
Forlængelse af U78 medfører fremrykning af eksisterende kystbeskyttelse, 
som er nødvendig for at kunne etablere ledningsanlæg på land og sikre 
udløbsledningen fremadrettet. 
Der vil etableres kystbeskyttelse af regnvandsledningen U78 i form af 
dæksten, samt erosionssikring i form af dæksten omkring den midlertidige 
”svanehals”. 
Dæksten vil ikke være synlige, da disse vil dækkes til af sandfodringen.  
”Svanehals” og erosionsbeskyttelse ved udløb af U78 vil være synlige på 
stranden.  
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Figur 2: Længdeprofil af første del af forlængelsen af U78 som er inkluderet i 
denne tilladelse. Den orange linje indikerer sandfodringen.  
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Kort 3: Udløb indenfor projektstrækningen 
 

8. Vurdering af natur- og miljøkonsekvenser (VVM) 

Kystbeskyttelsesprojekter er omfattet af VVM-bekendtgørelsen8 bilag 2, 
punkt 10 k, hvilket betyder at myndigheden skal screene projektet ift. 
natur- og miljøkonsekvenser. Screeningen er gennemført med 
udgangspunkt i ansøgningsmaterialet samt VVM-screeningsskema. 
Screeningen af Miljøvurdering er vedlagt denne tilladelse (se bilag B). 
 
Hørsholm Kommune har i screeningsafgørelsen lagt vægt på, at projektet 
ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke vil 
have en negativ påvirkning §3 området Mikkelborg Strandeng eller bilag IV 
arten marsvin.  
Screeningsafgørelsen er vedlagt denne tilladelse (se bilag A). 
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Herudover har Hørsholm Kommune lagt vægt på, at det beskrevne projekt, 
grundet dets placering tæt på stranden og korte anlægsperiode ikke vil 
påvirke ålegræs og anden undervandsvegetationen i Øresund væsentligt. 
 
Nord for projektområdet findes i Nivå bugt beskyttet natur af typen 
Strandeng. Sandfodring opstrøms det beskyttede området anslås at 
bidrage til den naturlige sedimentationstransport som går mod nord, og 
vurderes derfor ikke at påvirke området negativt. 
 
Det nærmeste internationalt beskyttede område er Natura 2000 område 
nr. 259 (Folehaveskov). Området er beliggende på land ca. 1,7 km sydvest 
for projektområdet. Det vurderes på grund af afstanden og den landværts 
beliggenhed, at Natura 2000 området ikke vil blive påvirket af projektet. 
 
Det anmeldte projekt vurderes at have samfundsmæssig betydning, da det 
omfatter sikring af kysten imod erosion og opskyl på Rungsted Strandvej. 
Desuden vil projektet medvirke til at sikre den offentlige tilgængelighed til 
stranden i overensstemmelse med kommunens målsætninger for kysten. 
 

8.1 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.   
 
Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at 
den er meddelt jf. VVM-bekendtgørelsen8. 
 

9. Samlet vurdering 

Ved afgørelse i kystbeskyttelsessager skal en række hensyn varetages, jf. 
Kystbeskyttelseslovens §14: 
 
§ 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. 
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Behov for kystbeskyttelse: 
Der er behov for kystbeskyttelse mod erosion og opskyl.  
Signifikante skader på Rungsted Strandvej under de seneste storme vidner 
om dette.  
Skader på vejanlægget er yderst bekostelige, og projektet sikrer en 
reduktion af sådanne skader. 
 
Kystbeskyttelsens tekniske og natur – og miljømæssige kvalitet: 
Den ansøgte løsning stemmer overens med de anbefalinger og 
retningslinjer, som er givet i Hørsholm Kommunes Kyststrategi (se afsnit: 
Synergi med Hørsholm Kommunes Kyststrategi).  
 
Den nye kystprofil er designet på baggrund af det allerede eksisterende, 
naturlige forekommende profil i den nordlige del af strækningen med en 
forstrand med hældningen 1:10 og bagvedliggende klit.  
 
Sandfodring er en effektiv måde at mindske tilbagerykningen af kysten, og 
kan samtidig mindske bølgepåvirkningen af vejen. Derudover har 
sandfodring ingen negative nedstrøms effekter. 
 
Rekreativ udnyttelse af kysten samt sikring af den eksisterende adgang til 
og langs kysten. 
 
Sandfodring imødekommer hensyntagen til en række samfundsmæssige 
interesser, herunder naturmæssige, landskabelige og rekreative. 
Sandfodringen imødekommer fokusområder udpeget i Hørsholm 
Kommunes Kyststrategi.  
Projektet dækker et større område, hvorved at der skabes synergi mellem 
natur, rekreative formål, erosions – og oversvømmelsesbeskyttelse.  
Projektet fremmer og styrker de landskabelige og naturmæssige værdier 
langs kysten ved at understøtte den allerede eksisterende strandeng og 
genskabe en naturlig kyststrækning. 
Projektet skaber en 30 m bred sandstrand. Derved har den nordligt 
beliggende strandeng mulighed for at udvide sin udbredelse via naturlig 
indvandring.  
 
Projektet genetablerer sandstrand på en strækning hvor udbygning af 
Rungsted havn har skabt udsultning af kysten. 
Projektet forbedrer adgangsforholdene til og langs kysten, ved at 
genetablere strandarealer. 
 
Påvirkning af naboområder 
Sandfodringen vil ikke forårsage læsideerosion.  
Sandfodringen vil have en lille påvirkning på strømningsforholdende 
umiddelbart omkring sandfodringen og strømningsforholdende vil ikke 
påvirkes i nabokommunen Fredensborg, da afstanden til denne er stor (ca. 
1 km).  
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Synergi med Hørsholm Kommunes Kyststrategi  
 
Kystbeskyttelse i form af sandfodring er i overensstemmelse med 
Hørsholm Kommunes Kyststrategi.  
Kyststrategien anbefaler, at der udføres et fællesprojekt. Projektet bør 
bestå af både sandfodring og etablering af ny porøs stenkastning samt en 
forhøjelse af toppen/kanten op mod Rungsted Strandvej.  
 
Kystbeskyttelse i form af sandfodring sikrer, at adgangsforhold og 
passageforhold langs kysten bibeholdes og forbedres. Dermed 
understøttes den rekreative værdi af strækningen.  
 
Kystbeskyttelse i form af sandfodring og udbredelsen af § 3 strandeng, 
understøtter naturens naturlige robusthed og dermed skabe synergi 
mellem biodiversitet og kystbeskyttelse. 
 

10. Høring 

Hørsholm Kommune har sendt sagens oplysninger i offentlig høring i 
perioden 26. juli 2021 til 30. august 2021. Der er indkommet 7 høringssvar, 
som Hørsholm Kommune svarer på herunder. 
 

Høringssvar  Svar fra ansøger 

Borger Rungsted 
Strandvej 
 

En strandbred på 30 – 40 m vil have en 
negativ påvirkning af 
herlighedsværdien:  
 

• Vil der forekomme øget 
aktivitet og dermed øget 
ophold på både P-plads og den 
nyanlagte strand? 

• Med en øget aktivitet vil der 
forekomme en stigning i 
lydniveau 

• Der vil ske en forringelse af 
udsigten, når den nuværende 
kystlinje rykkes 30 – 40 m 
søværts 

• Vil en opfyldning af sand ud 
for Bukkeballevej danne en 
”bugt”, som hvor tang kan 
ophobe sig og danne 
lugtgener? 

• En opbevaring af sand til etape 
2 ud for P-pladsen må ikke 
hindre udsigten, da det vil 

Projektets formål er at 
sikre kysten og undgå 
underminering af 
Rungsted Strandvej. 
Projektet omfatter ikke 
tiltag som har til henblik 
atl fremme brugen af 
kysten som badeområde. 
 
Den reelle ændring i 
udsigten består af en 
fremrykning af stranden 
som set fra grundejeres 
terrasser og vinduer vil 
forekomme lille. Der vil 
fortsat være havudsigt. Se 
snit, bilag D. 
 
Sandfodringen er 
udformet således at risiko 
for ophobning af tang er 
minimeret. 
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stride mod Partiel Byplan 6.   
 

Mht. Partiel Byplan 6, så 
er der ikke noget i 
byplanen som hindrer 
kystsikring på 
søterritoriet. 
Projektområdet ligger 
mestendels uden for 
Byplanens område. 

Borger Rungsted 
Strandvej 
 

Oplagring af sand til etape 2 vil give 
væsentlige gener for alle de berørte 
matrikelejere i den mellemliggende 
periode. 

• Hvad er tidsplanen for 
projektets 2. fase? 

• Hvorfor rørforlænger man ikke 
først og sandfodre derefter – 
dette vil både give en 
økonomisk besparelse og ikke 
generer villaejerne unødigt? 

Oplagring af sand vil 
skabe en midlertidig klit 
som vil mindske udsigten i 
en overgangsperiode. Set 
fra grundejernes have og 
vinduer vil der stadigt 
være havudsigt og udsigt 
til Sverige. Se snit, bilag D. 
Oplagsperioden vil blive 
minimeret så meget som 
muligt. 
 
Den valgte rækkefølge er 
samlet set den mest 
optimale set i lyset at den 
risiko der er for 
stormskade på den 
nuværende 
skråningsbeskyttelse 
langs Rungsted Strandvej. 

Borger Rungsted 
Strandvejen 

En strandbred på 30 – 40 m vil have en 
negativ påvirkning af herlighedsvær-
dien.   
 
Oplagring af sand til etape 2 vil give 
væsentlige gener for alle de berørte 
matrikelejere i den mellemliggende 
periode. 
 

• Der stilles spørgsmålstegn ved 
om sandfodringen vil have den 
ønskede effekt, da der ikke 
sandfodres på hele 
strækningen mellem Rungsted 
Havn og Bukkeballevej. 

• Sandfodring vil kun have en 
midlertidig effekt, idet sandet 
med tiden vil blive skyllet 
tilbage i havet.  

Sandfodring er den type 
kystbeskyttelse som 
kommunens kyststrategi 
udpeger på denne 
strækning af kysten. 
Alternative løsninger er 
vurderet til ikke at have 
samme effekt, hvorfor 
sandfodring er valgt da 
den samlet set giver den 
bedste beskyttelse.  
 
Sandfodringen vil have 
den fulde effekt for 
strækningen uanset 
udstrækning.  
 
Sandfodringen vil blive 
vedligeholdt så et 
eventuelt tab udlignes og 
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• Projektet er indgribende for 
de omkringliggende beboere 
og vil derfor ikke leve op til 
proportionalitetskravet.  
1) En ændret kyststrækning 

vil medføre ophobning af 
tang, deraf lugtgener. 

2) En 30 – 40 m bred strand 
vil forringe udsigten over 
Øresund. 

3) En offentlig badestrand vil 
medføre øget trafik, 
støjgener og lugtgener. 

4) Sanddepotet vil forringe 
udsigten for de 
omkringliggende beboere 
betydeligt indtil at sandet 
anvendes til fase 2. 

5) Vil den eksisterende 
parkeringsplads ud for 
Rungsted Strandvej 211 
flyttes længere nord på 
mod Mikkelborg? 

den fulde effekt 
opretholdes. 
 
Ad pkt 1) Sandfodringen 
er udformet således at 
risiko for ophobning af 
tang er minimeret  
 
Ad pkt 2) Den reelle 
ændring i udsigten består 
af en fremrykning af 
stranden som set fra 
grundejeres terrasser og 
vinduer vil forekomme 
lille. Der vil fortsat være 
havudsigt. Se snit, bilag D 
 
Ad pkt 3) Projektets 
formål er at sikre kysten 
og undgå underminering 
af Rungsted Strandvej. 
Projektet omfatter ikke 
tiltag som har til henblik 
atl fremme brugen af 
kysten som badeområde. 
 
Ad pkt 4) Oplagring af 
sand vil skabe en 
midlertidig klit som vil 
mindske udsigten i en 
overgangsperiode. Set fra 
grundejernes have og 
vinduer vil der stadigt 
være havudsigt og udsigt 
til Sverige. Se snit, bilag D 
 
Ad pkt 5) 
Parkeringspladsen flyttes 
ikke. 

Søfartsstyrelsen  Søfartsstyrelsen finder ikke anledning 
til bemærkninger til nedenstående 
høring.  
Ved en tilladelse til projektet kan selve 
arbejdet anmeldes til Efterretninger for 
Søfarende i det omfang det findes 
nødvendigt af hensyn til den øvrige 
skibstrafik i området. Ved anmeldelse 
indsendes relevante oplysninger om 
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tidsperiode for arbejdet, beskrivelse af 
arbejdet, område med koordinater 
og eventuelt arbejdsfartøjer mv. til 
efs@dma.dk 

Søfartsstyrelsen henviser generelt til 
bekendtgørelse om 
entreprenørarbejder og andre 
aktiviteter til søs. Bekendtgørelsen er 
vedhæftet høringssvar. 

 

Grønt Råd/DN Fredninger:  

1) Det angives på side 25 i 
ansøgningens 
projektbeskrivelse at 
fredningen Kokkedal-
Sophienberg ikke 
berøres, medens det på 
side 26 angives at det 
planlægges at deponere 
afgravet plantemateriale 
i samme fredning. Dette 
er i åbenlys modstrid 
med hinanden, og kræver 
desuden inddragelse af 
fredningsmyndighederne. 

 
Frøbank: 

2) Det angives på side 27 
ansøgningens 
projektbeskrivelse at 
strandengsplanterne vil 
genindvandre fra 
frøbanken i jorden. Dette 
punkt krævede en 
nærmere forklaring. 
Genindvandringen ventes 
at ske fra eksisterende og 
udplantede planter i 
vækst. 

3) Tidsplanen for etape 2 vil 
være til gene for naboer, 
da der i den 
mellemliggende tid. 
Hvorfor har man ikke 

Ad pkt 1) I arbejdsbe-
skrivelserne i videre 
bearbejdede projekt-
materiale er det valgt at 
omplante afgravet 
plantemateriale direkte i 
stedet for at lægge det i 

depot på det fredede 
areal. 

 
 
 
 
 
 

Ad pkt 2) Genindvand-
ringen vil ske fra den 
omplantede strandeng 
samt fra den uberørte 
strandeng imod nord. 
 
Ad pkt 3) Oplagring af 
sand vil skabe en 
midlertidig klit som vil 
mindske udsigten i en 
overgangsperiode. Set fra 
grundejernes have og 
vinduer vil der stadigt 
være havudsigt og udsigt 
til Sverige. Se snit, bilag D 

mailto:efs@dma.dk
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planlagt at rørforlænge før 
der sandfodres?  

Kystdirektoratet Sikringsniveau og definitionen på en 50 
års hændelse:  
 
Håndtering af risikoen i forhold til 
erosion og/eller oversvømmelse skal 
ifølge kystbeskyttelsesloven ske under 
hensyntagen til en række 
samfundsmæssige interesser, 
herunder naturmæssige, landskabelige 
og rekreative. Dette betyder, at 
kystbeskyttelse mest hensigtsmæssigt 
bør ske ved helhedsløsninger over 
længere strækninger, i stedet for 
individuelle løsninger ud for 
enkeltejendomme. Sammenhængende 
løsninger vil oftere kunne 
imødekomme lovens hensyn samt 
være økonomisk og teknisk mere 
hensigtsmæssige. 
 
Den ansøgte løsning vurderes at 
håndtere risikoen i forhold til erosion 
og oversvømmelse, så det samlet set 
giver mening over en længere 
strækning. Løsningen vurderes, at ville 
beskytte vejen, minimere risikoen for 
underminering af de ældre anlæg og 
være med til at genopbygge 
kystprofilet.  
 

• Kystdirektoratet finder ikke 
umiddelbart, at der er gjort 
tilstrækkelig rede for, hvordan 
man er kommet frem til, at en 
50-års hændelse er 1,75 m 
DVR90. Hornbæk-måleren er 
evt. heller ikke helt retvisende 
at bruge, da Hornbæk ligger 
nord for indsnævringen af 
Øresund. 

• Det fremgår, at 
sikringsniveauet er 2,25 m 
DVR90 (afsnit 3,5), men det 
andet sted er 2,32 m (tabel 

50 års 
middeltidshændelsen på 
1,75 m DVR90 er fundet 
ud fra tilgængelig 
højvandsstatiskker fra 
Kystdirektoratet og 
Realdania. Størrelsen af 
hændelsen er 
interpoleret på baggrund 
af de i 
ansøgningsmaterialet 
viste statistikker fra 
Helsingør, Espergærde og 
København.  
 
Det beregnede 
sikringsniveau inkl. 
bølgeopskyl er 2,32 m 
DVR90 som vist i tabel 
3.1. 
Sikringsniveauet på 2,25 
m DVR90 som fremgår af 
teksten i afsnit 3,5 i 
ansøgningens 
projektbeskrivelse, er ikke 
korrekt. 
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3.1). Er der en årsag til 
forskellen? 

Fredensborg 
Kommune 

Fredensborg Kommune bemærker, at 
der skal foretages en screening af 
projektet i henhold til lov om VVM. I 
screeningen forventes det, at det vil 
blive vurderet, om projektet vil påvirke 
strømningsforhold og læsideerosion i 
de tilstødende områder til projektet, 
herunder indenfor Fredensborg 
Kommune. 
Fredensborg kommune bemærker 
desuden, at sandfodringen er i konflikt 
med et areal, der er beskyttet af 
Naturbeskyttelseslovens §3 og at der 
søges særskilt dispensation for NBL §3.  
 

Begge dele er håndteret i 
ansøgningen jf. gældende 
regler. 
 
Det vurderes, at 
sandfodringen vil have en 
mindre påvirkning på 
strømningsforholdene 
umiddelbart omkring 
sandfodringen. 
Strømningsforholdene 
påvirkes ikke i 
Fredensborg Kommune, 
da afstanden til denne er 
stor (ca. 1 km).  
Der vil ikke forekomme 
læsideerosion ved 
sandfodringen   

  
 

11. Proces og offentliggørelse  

Afgørelsen offentliggøres den 08.09.2021 på Hørsholm Kommunes 
hjemmeside.  
  

12. 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, dvs. 06.10.2021. 
 
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 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 

http://www.nmkn.dk/
http://www.virk.dk/
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Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at 
bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget. 
 
Klageberettigede vedrørende afgørelser efter Kystbeskyttelsesloven4: 
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. 
 
Bemærk at naboer som har modtaget en orientering om afgørelsen ikke 
automatisk er klageberettigede. 
 
Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter Kystbeskyttelsesloven eller de 
regler, der er fastsat i medfør af loven, skal være anlagt, inden 6 måneder 
efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kamilla Hansen 
Miljømedarbejder 
 
 
  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/


 

 

 

  
  

Sagsnr: 20/16716 

22/23 

13. Tilladelsens bilag 

Bilag A: Screeningsafgørelse 
Bilag B: Screening af Miljøvurdering 
Bilag C: Orienteringsliste for naboer og omboende 
 
Bilag C: 
Kopi til orientering: 
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk    
Miljøstyrelsen mst@mst.dk  
Naturstyrelsen nst@nst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening: Hørsholm hoersholm@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening dof@dof.dk   
DOF Hørsholm hoersholm@dof.dk  
Grønt Råd Hørsholm dl_BOM-Grøntråd@horsholm.dk_    
Dansk Botanisk Forening nbu@botaniskforening.dk   
Friluftsrådet Kreds Nordsjælland nordsjaelland@friluftsrådet.dk   
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk  
Geodatastyrelsen gst@gst.dk  
Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk   
Ejendomsforening info@ejendomsforening.dk  
Fiskeristyrelsen mail@fiskeristyrelsen.dk 
Fredensborg Kommune: Vand og Natur vandognatur@fredensborg.dk 
Rudersdal Kommune: By og Plan byplan@rudersdal.dk 
 
Nærmeste omboende via. E-boks (bilag 4) 
 
Bilag D: Snit. 10. Høringssvar 
Bilag E: Projektbeskrivelse Resumé 
Bilag F Ansøgningen indeholder ansøgningsskema samt 7 bilag.  
Bilag 1: Projektbeskrivelse af 21.juni 2021 
Bilag 2: Plantegning 
Bilag 3: Tværsnitstegning 
Bilag 4: U78 tegning 
Bilag 5: Udløb ved Bukkeballevej tegning 
Bilag 6: VVM ansøgningsskema 
Bilag 7: Vurdering af Marin Natur 
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