
 

 

 

 
 

 
SUPPLERENDE OPLYSNINGER TIL ANSØGNING OM TILLADELSE TIL KYSTBESKYTTELSE I 
4,5 M DVR90, KLINTEVEJ 15, 3390 HUNDESTED 
 

Den 24. januar 2019 meddelte Halsnæs Kommune (”Kommunen”) vores klienter, Ib Fromberg og 

Eva Førrisdahl Madsen, Klintevej 15, 3390 Hundested, tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3 til 

at etablere kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelse på adressen. Kystbeskyttelsen er etable-

ret. Det er efterfølgende af Kommunen konstateret, at skråningsbeskyttelsen har en højde på 4,5 

m, og der er hos Kommunen opstået tvivl om, hvilken højde, der blev givet tilladelse til med afgø-

relsen af 24. januar 2019. 

 

Den 29. april 2022 modtog Ib Fromberg og Eva Førrisdahl Madsen en afgørelse fra Kommunen om, 

at tilladelsen af 24. januar 2019 skal forstås som en tilladelse til kystbeskyttelse i form af skrå-

ningsbeskyttelse med en topkote på 3,5 m DVR90, og at konsekvensen heraf er, at den øverste 

meter er bygget uden tilladelse. Kommunen har i afgørelsen redegjort for følgende muligheder for 

lovliggørelse: 

 

1. Fjerne den øverste meter  

2. Ansøge om tilladelse til ny topkote på 4 m DVR90 

3. Ansøge om tilladelse til ny topkote på 4,5 m DVR90 

 

Kommunen har fastsat en frist for indsendelse af ansøgning til den 31. oktober 2022. 
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Ib Fromberg og Eva Førrisdahl Madsen er af den opfattelse, at skråningsbeskyttelsen er etableret i 

overensstemmelse med tilladelsen af 24. januar 2019, hvorfor de har indbragt Kommunens afgø-

relse af 29. april 2022 for Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Den 26. august 2022 fremsendtes, ex tuto, og uden præjudice, ansøgning om tilladelse til kystbe-

skyttelse i form af skråningsbeskyttelse i en højde på 4,5 m DVR på adressen.  

 

Det fremhæves, at ansøgningen af 26. august 2022 skal betragtes som et supplement til tidligere 

fremsendte ansøgning og VVM-screenings skema, hvortil der henvises.  

 

Kommunen har besvaret ansøgningen den 12. september 2022. Kommunen har i besvarelsen ef-

terspurgt følgende yderligere oplysninger: 

 

”Følgende mangler der i ansøgningsskemaet: 

- Punkt C skal udfyldes ordenligt med adresse, og der skal udfyldes med den nye ansøgte højde 

på 4,5 m.  

- Punkt D skal udfyldes, eller der skal henvises til VVM-screeningsskemaet. 

- Punkt F skal udfyldes med sikkerhedsniveau, f.eks. en 50 års hændelse om 50 år. Søger man 

om dette kan man skrive, at man søger indenfor rammerne af Nordkystens Fremtid, da be-

regningerne allerede er lavet. Søges der om mere, dvs. mere end 4 m, så skal der beskrives, 

helst med beregningerne hvilket sikkerhedsniveau der søges om i stedet.  

 

Tegninger + andet: 

- Snittegningen skal opdateres, til den nye ansøgte højde på 4,5 m. 

- Der skal laves et oversigtskort, der viser matrikelkortet, luftfoto eller lign, og en placering af 

anlægget. 

- VVM-screeningsskemaet skal ikke opdateres.” 

 

Disse oplysninger fremsendes hermed. 

 

1. ANSØGNINGSSKEMAET 

 

Opdateret ansøgningsskema er vedlagt dette brev. 

 

Punkt C er udfyldt som ønsket. 
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Punkt D er udfyldt som ønsket. Der henvises i øvrigt til det tidligere fremsendte VVM-screenings 

skema. 

 

Punkt F er udfyldt som ønsket.  

 

2. BILAG MV. 

 

Som supplement til ansøgningsskemaet vedlægges der følgende dokumenter og bilag: 

 

Bilag 1:   Kort, der viser matrikelgrænser, bebyggelse/infrastruktur og skræntkant. På kortet 

er afstanden fra bebyggelse til skræntkanten angivet (21 m). Kystbeskyttelsens 

placering ligger svarende til skræntfoden og er skitseret ved skravering. Anlæggets 

nedre begrænsning mod hav/strand ligger uændret i forhold til det oprindelige an-

læg. 

 

Bilag 2:   Snittegning af kystsikringsanlægget med højdeangivelse, opbygning og materiale-

valg fra entreprenør Henning Hald Pedersen, Kyst og Pilotering. Udbredningen af 

konstruktionen opadtil svarer til naboernes kystsikring og udbredningen nedadtil 

mod havet ændres ikke. 

 

Bilag 4:  Ansøgningens punkt Q: Erklæring og underskrift. 

 

Bilag 5:  Ansøgning og vurdering af sikkerhedsniveau under punkt F inklusive henvisninger. 

 

Derudover henvises der til tidligere fremsendte bilag i sagen. 

 

 

***** 

 

 

Afslutningsvis skal det anføres, at der gælder det specielle forhold for skråningsbeskyttelsen i denne 

sag, at den blev konstrueret i god tro i den nu ansøgte højde, som vores klienter mente at have fået 

tilladelse til med tilladelsen af 24. januar 2019. 
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Såfremt der måtte være behov for yderligere drøftelser, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 

Lundgrens Advokatpartnerselskab 

Håkun Djurhuus 

Advokat (H), Partner 

 

v. Inger Seeberg 

Advokatfuldmægtig 

 


