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Afgørelse om at fremme kystbeskyttelsesprojekt ved Gl Strandvej og om
ny bidragsfordeling
Byrådet har den 25. februar 2019 truffet afgørelse om ny bidragsfordeling i sagen
om gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekt på Gl Strandvej, som er besluttet i
20141.
Byrådet vil senere tage stilling til, om der skal oprettes et kystbeskyttelseslag, og
om der skal tilbydes kommunegaranti til private lån til projektet.

Lovgrundlag
Afgørelsen om at gennemføre kystbeskyttelsesprojektet og om bidragsfordelingen
er truffet i henhold til § 2, stk. 2 i Kystbeskyttelsesloven2.

Uddybning om kystbeskyttelsesanlægget og afgørelse om bidragsfastsættelsen
Anlægget
Der er den 4. november 2014 truffet afgørelse om at etablere hård kystbeskyttelse
ud for matr. nr. 6t, 6ah, 6ag og 6ae Dageløkke By, Humlebæk. Strandfodring på
strækningen Gl Strandvej 165-268B indgår i projektet om kystbeskyttelse.
Kommunens afgørelse i 2014 om udførelse af kystbeskyttelse blev sammen med
beslutning om bidragsfordeling påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om kystbeskyttelse, men hjemviste afgørelse om bidragsfordeling til fornyet behandling.
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En ansøgning indsendt i 2017 om tilladelse til kystbeskyttelse af ejendommen
matr.nr. 13l Dageløkke By, Gl Strandvej 165 har medført, at ejendommen sammen
med Gl Strandvej 167 nu indgår i det fælles kystbeskyttelsesprojekt på Gl Strandvej og dermed også i byrådets afgørelse om bidragsfastsættelse.
Afgørelse den 25. februar 2019 om bidragsfordeling
Erosionsbeskyttelse foran Gl Strandvej 169, 252, 254 og 256
Der er truffet afgørelse om, at Fredensborg Kommune sammen med ejerne af forsyningsledninger afholder 75 % af anlægsudgifterne, og grundejerne på strækningen afholder 25 % af anlægsudgifterne. Andelen for hver parcel afhænger af kystlinjens længde ud for hver matrikel.
Erosionsbeskyttelse foran Gl Strandvej 167
Der er truffet afgørelse om, at Fredensborg Kommune sammen med ejerne af forsyningsledninger afholder 50 % af anlægsudgifterne, og Gl Strandvej 167 betaler
50 %.
Erosionsbeskyttelse foran Gl Strandvej 165
Der er truffet afgørelse om at udgiften fordeles ligeligt mellem kommune og ejerne
af forsyningsledninger som den ene part og Gl Strandvej 165 som anden part.
Strandfodring og 2 høfder
Der er truffet afgørelse om, at anlægsudgift fordeles mellem alle parcellerne Gl
Strandvej 165, 167, 169, 252, 254, 256, 256A, 258, 260, 264, 266, 266A, 268,
268A og 268B. Andelen for hver parcel afhænger af kystlinjens længde på hver af
ejendommenes strandmatrikel.
Drift- og vedligeholdelsesudgifter
Drifts- og vedligeholdelsesudgiften fordeles efter samme fordelingsnøgle som anlægsudgifterne. Andelen for hver strandgrundsejer afhænger af kystlinjens længde
ud for hver matrikel.
Sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse og tilsyn forestås af
Fredensborg Kommune.
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Sagsfremstilling
Januar 2012

November 2014
Januar 2015
Juni 2017

2017-2018
August til oktober 2018
25. februar 2019
5. april 2019

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget om at rejse en
kap. 1A sag efter Kystbeskyttelsesloven for en strækning på Gl Strandvej
Beslutning om fremme af kystbeskyttelsesprojekt og
fastsættelse af bidragspligt
Afgørelsen om gennemførsel af kystbeskyttelsesprojekt
og fastsættelse af bidragspligt påklages
Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster kommunens
afgørelse, med undtagelse af den del af afgørelsen, som
omhandler fastsættelse af bidragspligt
*Tre borgermøder
**Forhøring af berørte ejere af fast ejendom om forslag
til ny bidragsfordeling
Byrådsbeslutning om gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekt og fastsættelse af bidragspligt
Klagefrist vedr. kommunens afgørelse om bidragspligt

*Fredensborg Kommune har efter klagenævnsafgørelsen i 2017 indbudt til og afholdt 3 møder med de
berørte ejere af fast ejendom, hvor mindre ændringer i projektet samt forslag til ny bidragsfordeling er
blevet præsenteret og diskuteret.
**Forslag til ny bidragsfordeling er sendt i forhøring hos de 15 berørte lodsejere og ledningsejere.

Baggrund for den politiske afgørelse
På baggrund af klagenævnets afgørelse i 2017 er der den 25. februar 2019 taget
politisk stilling til en ny bidragsfastsættelse til kystbeskyttelsesprojektet på Gl
Strandvej.
Dagordenen samt referat af de politiske beslutninger kan ses her.
Se Notat om bidragsfordeling her
Se Projekt kystbeskyttelse langs eroderet Gl Strandvej her
Som oplæg til Byrådets beslutning i sagen er resultatet af forhøring af ny bidragsfordeling i form af en hvidbog med administrationens kommentering af et uddrag af
høringssvar sammen med en samlet præsentation af alle høringssvar fremlagt for
politikerne.
14 ud af de 15 af berørte lodsejere på Gl Strandvej meddelte, at de var positive
overfor anlæg af en erosionssikring af Gl Strandvej. Imidlertid var ingen af disse 14
lodsejere enige i bidragsfordelingen, idet de samstemmende meddelte, at sikring af
en offentlig adgangsvej er et offentligt anliggende, som alle skal være med til at
betale. 1 lodsejer udlod at udtale sig.
Bemærkninger fra de tre ledningsejere, Fredensborg Forsyning, Radius Elnet og
HMN Gasnet, førte til en mindre justering af bidragsfordelingen for HMN Gasnets
vedkommende.
En gruppe af lodsejere har desuden, såvel på møder som i forbindelse med forhøring af bidragsfordeling, bemærket, at den kompenserende strandfodring også bør
være kommunens ansvar. Synspunktet begrundes med, at anlægget af den komSide 3 af 5

munalt ejede Nivå Havn i 1986 har betydet ændrede strømforhold og ændret sedimenttransport, som menes at være årsag til erosionspåvirkningen af kyststrækningen umiddelbart syd for Gl Strandvej 169.
På baggrund af klagenævnets afgørelse og forhøring af de berørte ejere af fast
ejendom på den strækning af Gl Strandvej, der kystbeskyttes, har administrationen
indstillet, at der tages politisk beslutning om en ny bidragsfastsættelse, således at
kun de, som får direkte nytte af projektet, pålægges at bidrage, som beskrevet
under
Uddybning om kystbeskyttelsesanlægget og .
Den foreslåede bidragsfordeling opfylder efter administrationens vurdering lovens
og klagenævnets krav om nyttevirkning. Nyttevirkning opnås i form af beskyttelse
af private strandlodder mod erosion, sikring af direkte adgang via vej til ejendommene samt sikring af ejendommenes forsyningsnet med gas, el og kloak.

Klagevejledning
Byrådets afgørelse om ny bidragsfastsættelse i sag om kystbeskyttelse af Gl
Strandvej, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra
offentliggørelse på kommunens hjemmeside.
Afgørelsen kan påklages af:


Modtagerne af afgørelsen.



Enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagen



De klageberettigede myndigheder og organisationer efter kystbeskyttelseslovens § 18a, stk. 1.

Afgørelsen annonceres på kommunernes hjemmeside torsdag den 7. marts 2019,
og klagen skal derfor være modtaget hos Miljø- og Fødevareklagenævnet senest
ved klagefristens udløb, den 5. april 2019. En klage anses for rettidigt indgivet,
når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune i Klageportalen. Det vil sige, at
klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl.
23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.
En klage vil jf. Kystbeskyttelseslovens § 18a, stk. 9 have opsættende virkning,
mens klagen behandles i klagenævnet.
Du kan klage direkte via Klageportalen, du logger på med NEM-ID.
Klageportalen kan også findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, 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. Når du
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klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette
gælder også for en anmodning om genoptagelse.
Virksomheder og organisationer skal betale i alt 1.800 kr. for behandling af eller
genoptagelse af en klage
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Venlig hilsen

Helle Utoft Rasmussen
Center for Byudvikling Miljø og Erhverv
Afgørelsen er fremsendt til:
Ejere af fast ejendom på Gl Strandvej, omfattet af afgørelse om bidragsfordeling
Kystdirektoratet
Miljøstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet
Grundejernes Landsorganisation
Fritidshusejernes Landsforening
Ejere af naboejendomme
Geodatastyrelsen
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