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Screeningsafgørelse af ansøgning om kystbeskyttelse 
 
Hørsholm Kommune har 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 (miljøvurderingsloven), screenet ansøgning om 
sandfodring og truffet denne screeningsafgørelse om, at sandfodringen 
ikke medfører en miljøvurdering. Screening af miljøvurdering er bilag B til 
tilladelsen til kystbeskyttelse. 
 
Ansøgning om kystbeskyttelse  
Miljø i Center for By og Miljø har modtaget ansøgning af den 19. juli 2021 
om en tilladelse til kystbeskyttelse på matriklerne 7000bf, Vallerød By, 
Rungsted; 58, Vallerød By, Rungsted; 7000am, Vallerød By, Hørsholm og 
54, Vallerød By, Hørsholm, fra Vej og Park i Center for By og Miljø, 
Hørsholm Kommune. Vej og Park i Hørsholm Kommune er bygherre. 
 
Ansøger har i medfør af BEK nr. 1376 af 21/06/20211 
(miljøvurderingsbekendtgørelsen) udfyldt bilag 1, som er et skema, hvor 
ansøger til myndigheder skal angive de oplysninger ved ansøgning om 
projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. 
miljøvurderingslovens § 21.  
 
Høring 
Hørsholm Kommune har i medfør af miljøvurderingslovens § 35 hørt 
eksterne berørte myndigheder samt Grønt Råd i perioden fra den 26. juli 
2021 – 30. august 2021. 
  
Hørsholm Kommune har modtaget høringssvar den 31. august 2021 fra 
Kystdirektoratet i medfør af miljøvurderingslovens § 35, stk. 1.  
 
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. 

 
1 I ansøgningsmaterialet refereres til BEK nr. 244 af 22/02/2021, 
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Det fremgår, at sikringsniveauet er 2,25 m DVR90 (afsnit 3,5), men det 
andet sted er 2,32 m (tabel 3.1). Kystdirektoratet spørger om der en årsag 
til forskellen? 
 
Hørsholm Kommune, Center for By og Miljø, Miljø, vurderer, at 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 afsnit 3.5 i 
ansøgningens projektbeskrivelse er ikke korrekt. 
 
Fredensborg Kommune har den 31. august 2021 kommenteret screening 
af miljøvurdering med henblik på, at projektet vil påvirke 
strømningsforhold og læsideerosion i de tilstødende områder til projektet, 
herunder indenfor Fredensborg Kommune.  
 
Hørsholm Kommune, Center for By og Miljø, Miljø vurderer, 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. Dette er afspejlet i 
tilladelsen til sandfodring, der offentliggøres sammen med denne 
screeningsafgørelse. 
 
Begge høringssvar indgår i et bilag til tilladelsen til sandfodring, der viser 
en oversigt over alle høringssvar med svar fra ansøger, der offentliggøres 
sammen med denne screeningsafgørelse. 
  
Vurdering 
Ansøgningen om sandfodring vurderer Hørsholm Kommune, Center for By 
og Miljø, Plan og Byg, på baggrund af denne screening ikke at 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 5 i miljøvurderingsloven. 
 
Offentliggørelse af screeningsafgørelse 
Hørsholm Kommune offentliggør sin screeningsafgørelse i medfør af 
miljøvurderingslovens § 36 på kommunens website sammen med tilladelse 
til kystbeskyttelse i form af sandfodring. 
 
Klagevejledning  
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. 
 

https://naevneneshus.dk/
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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.  
 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens 
offentlige bekendtgørelse. 
 
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 i medfør af miljøvurderingslovens § 51 være indgivet skriftligt 
inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen i medfør af 
miljøvurderingslovens § 21. 
 
 
Venlig hilsen 
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