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Grundejerforeningen Munkeruphave  

v. Gerda Michelsen 

Munkeruphave 1 

3120 Dronningmølle 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 14/00413-4 

Ref. Marianne Jakobsen 

29-04-2015 

 

Varsel om afslag på ansøgning om forlængelse af stenkastning ud for 

matr.nr. 6au Munkerupgårde, Søborg, Gribskov Kommune 

  

Kystdirektoratet har til hensigt at give afslag på jeres ansøgning om tilladelse til 

forlængelse af stenkastningen på matriklen. 

 

Varslet om afslag dækker udelukkende matr.nr. 6au, Munkerupgårde, Søborg, da 

der ikke er medsendt nogen form for indforståelseserklæring fra hverken matr.nr. 

5h eller 8b begge Munkerupgårde, Søborg, hvorfor Kystdirektoratet ikke kan 

realitetsbehandle den del af henvendelsen. 

 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, har I mulighed for at komme med 

bemærkninger til sagen.  

Vi vil bede jer sende os jeres eventuelle bemærkninger senest onsdag den 27-

05-2015.  

Hvis vi ikke har hørt fra jer inden udløbet af denne frist, vil vi træffe afgørelse i 

sagen som varslet.  

 

Lovgrundlag  

Etablering af stenkastning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16, stk. 1, nr. 

1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).  

 

Kystdirektoratets vurdering 

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage 

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

”§ 1. Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod 

oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, 

fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af 

følgende hensyn:  

1) Behovet for kystbeskyttelse,  

2) økonomiske hensyn,  

3) kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet,  
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4) kystlandskabets bevarelse og genopretning,  

5) naturens frie udfoldelse,  

6) rekreativ udnyttelse af kysten,  

7) sikring af den eksisterende adgang til kysten og  

8) andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse”. 

Efter Kystdirektoratets praksis for behandling af ansøgninger om kystbeskyttelse 

mod erosion kræver det som udgangspunkt, at ejendom eller infrastruktur er truet 

af beskadigelse eller ødelæggelse inden for en periode på ca. 25 år, vurderet ud fra 

den gennemsnitlige årlige erosion på den pågældende kyststrækning, for at der 

kan gives tilladelse.  

 

Det er videre Kystdirektoratets praksis som udgangspunkt ikke at give tilladelse til 

erosionsbeskyttelse af ubebyggede arealer som skråninger, skove, haver og 

naturarealer. 

 

Kystdirektoratets praksis tager udgangspunkt i bemærkningerne til lov om 

kystbeskyttelse (lovforslag 127 – 2005-06), hvori det hedder: ”Behovet for 

kystbeskyttelse foretages ud fra en kystteknisk vurdering af havets påvirkning af 

kysten. […]En erosionsbeskyttelse vil som hovedregel kun kunne tillades, hvis der 

inden for en kortere periode, typisk 20-25 år, vil være risiko for beskadigelse eller 

ødelæggelse af ejendom, herunder beboelse og infrastruktur”. 

 

Kystdirektoratet udarbejdede i 2011 en national kystbeskyttelsesstrategi. Denne 

har som formål at implementere kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse i 

Kystdirektoratets sagsbehandling. Én af strategiens målsætninger er bl.a., at for at 

kystbeskyttelse i fremtiden kan fungere bedst muligt i krydsfeltet mellem 

menneskeskabte og natur- og landskabsmæssige værdier, skal den udføres 

optimeret, langsigtet og ud fra en helhedsbetragtning om ikke mere end 

nødvendigt.  

 

Kystdirektoratet finder, at der på den omtalte kyststrækning er en beskeden 

tilbagerykning af bevoksningsgrænsen. Samlet set er der tale om 2-6 meter på 68 

år fra 1954 til 2012. Den gennemsnitlige årlige tilbagerykning på strækningen har 

dermed været under 10 cm/år.  Det er en tilbagerykning, som under stærke 

efterårs- og vinterstorme er mere betydende end under mere rolige efterårs- og 

vinterforhold. Enkelte år kan der ske en tilbagerykning på flere meter, mens der de 

følgende år kan ske en mindre tilvækst.  
 

Under storm er det som hovedregel skråningsfoden, der bliver bearbejdet, og det 

resulterer ofte i en ændring i udformningen af denne. Det er en naturlig del af en 

levende kyst. 

 

På den omtalte strækning er der ikke noget, der tyder på, toppen af skråningen er 

påvirket. Der er mellem 27 og 37 meter mellem skråning og huse. Der er dermed 

ingen tegn på, at nogen bolig eller vigtig infrastruktur er truet inden for en periode 

på 20-25 år. 
 

Med hensyn til vurderingen af kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og 

miljømæssige kvalitet lægger Kystdirektoratet bl.a. vægt på, at kystbeskyttelsen 
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ikke må have væsentlige negative konsekvenser, herunder anlæggets indvirkning 

på nabostrækninger.  

 

Kystdirektoratet finder, at en stenkastning altid har en indvirkning på 

sedimenttransporten på kysten, såfremt anlægget er virksomt. Det tilbageholder 

tilførsel af sediment til den kystnære sandtransport.  

 

Endvidere vurderer Kystdirektoratet, at ethvert hårdt kystbeskyttelsesanlæg 

påvirker kystens naturlige udvikling ved at skabe øget erosion foran samt 

nedstrøms anlægget. Endvidere vil anlægget visuelt påvirke oplevelsen af 

kystlandskabet, og på sigt påvirke den rekreative udnyttelse af kysten.      

 

Ud fra strategien finder Kystdirektoratet, at en eventuel kystbeskyttelse ud for 

strækningen bør ske som sandfodring. Det kan i denne forbindelse være 

formålstjenligt at se strækningen som en del af en helhedsløsning.  

 

Sand- og ralfodring kan leve op til kystbeskyttelsesstrategiens hovedformål, da det 

har en helt anden virkning på kystudviklingen end en hård konstruktion som en 

skråningsbeskyttelse. Samtidig er sandfodringen med til at bevare strandplanet og 

muligheden for ophold på og ved stranden.  

 

Kystdirektoratet vil se med stor velvilje på et projekt, hvor man søger at tilføre 

strækningen mere sand, da der er behov herfor. Flere hårde konstruktioner vil 

udelukkende øge dette behov. 

Kystdirektoratet finder samlet, at en stenkastning ikke er en formålstjenlig 

løsning, men at der kan være behov for en blød løsning med sandfodring på 

strækningen. 

Kystdirektoratet har derfor til hensigt at træffe afgørelse om, at der ikke kan gives 

tilladelse til at etablere en stenkastning i forlængelse af den eksisterende.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Marianne Jakobsen 

+45 40 44 15 33 

mja@kyst.dk 

 

 

 

 

 

 

 


