
 

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse 

Dette ansøgningsskema skal benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering, ændring og 

lovliggørelse af kystbeskyttelse i Gribskov Kommune. Det udfyldte ansøgningsskema sendes til 

Center for Teknik og Borgerservice, på e-mail: tms@gribskov.dk   

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe på tlf. 7249 6000 og bede om at tale 

med en af vores sagsbehandlere på kystområdet. 

 

     

 A. Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse 

 

Hvad omhandler ansøgningen? 

 

 

 ☐ Etablering af ny kystbeskyttelse 

☒ Udvidelse eller ændring af eksisterende kystbeskyttelse 

☐ Lovliggørelse af eksisterende kystbeskyttelse 

☐ Andet, beskriv:   

 

  

Hvilken type kystbeskyttelse ansøges der om? (sæt evt. flere krydser) 

 

 

 ☐ Strandfodring  

☒ Skråningsbeskyttelse 

☐ Høfde 

☐ Bølgebryder 

☐ Andet, beskriv:  Klik her for at skrive tekst 

 

 

 

 

 

  

Kortfattet resume af hvad der ansøges om og hvorfor 

 

 

 Der ansøges tilladelse til at udføre genopbygning og forstærkning af eksisterende skråningsbeskyttelse 

på Salggårdshøj (Matr.nr. 13u og 13v, Vejby By, Vejby) tilhørende Gribskov Kommune.  
 
Ansøgningen er begrundet i, at den manglende/ødelagte skråningsbeskyttelse resulterer i erosion af 
skrænten, som truer ejendommene beliggende Drosselvej 6B (Matr.nr. 13kl) og Drosselvej 4 (Matr.nr. 
13x). Ved både større og mindre storme fra vestlige og nordlige retninger opstår der bagskæring på 
respektives godkendte skråningsbeslyttelsen pga. den utilstrækkelige beskyttelse på Salggårdshøj. 

 
Myndighedsprojekt for genopbygning og forstærkning af skråningsbeskyttelsen ved Salgårdshøj er 
vedlagt i Bilag 1, der indeholder foto, beregninger og beskrivelse af det ansøgte projektet. Bilag 2 
indeholder desuden en samlet tegning af projektet. 
 

 

   

   

  

B. Projektområde 

 

Hvor placeres projektet? 

Hvis projektet strækker sig over flere matrikler eller adresser skal alle angives 

 

Matrikel/matrikler (matrikelnummer, landsbyområde og sogn) 

 

 Matr.nr. 13u og 13v Vejby by, Vejby  

  

Adresse(r) (vej, postnr., by) 

   

 Drosselvej, 3210 Vejby   

     

    

mailto:tms@gribskov.dk
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 Bilag 1 – Situationsplan 

 

Vedlæg kort, der viser: 

• kystbeskyttelsens placering 

• matrikelgrænser 

• bebyggelse/infrastruktur 

• kystbeskyttelsens længde  

• afstand fra bebyggelse til 

kystskræntens top (skræntkronen) 

 

Bilag 1 kan laves ved hjælp kommunens 

digitale kortværktøj, der findes på 

www.gribskov.dk/netgis.  

 

Bilag 2 – Fotos 

 

Vedlæg fotos der viser: 

• der hvor kystbeskyttelsen etableres  

• kyststrækningen på hver side af 

projektområdet.  

 

Ved flere separate billedfiler, navngives de 

2.0, 2.1, 2.2 osv.  

 

 

☐ Jeg har vedlagt bilag 1 og 2 som angivet                          

 

  

  

   

  

C. Formålet med projektet 

 

Hvad søges der beskyttelse imod? 

 

 

 ☒ Erosion fra havet   

  

OBS: Hvis din ansøgning omhandler andet end erosion fra havet, fx beskyttelse mod oversvømmelse 

kontakt da kommunen på tlf. 72496000 eller tms@gribskov.dk 

 

Hvad ønskes beskyttet? 

 

 

 ☐ Helårshus 

☒ Fritidshus 

☐ Anden bebyggelse  

☐ Infrastruktur fx vej, kloak eller sti 

☐ Landbrugsareal eller have 

☒ Andet: Se beskrivelse under punkt A  

 

  

Hvorfor er den ønskede metode valgt? 

 

 

 Skråningsbeskyttelsen kan medvirke til at stabilisere den meget høje skrænt ved Salgårdshøj ved at 
forhindre yderligere erosion af skræntfoden. 
Skråningsbeskyttelser anbefales af Gribskov Kommune, som en del af Nordkystens Fremtid. 
Der er i dag en utilstrækkelig skråningsbeskyttelse på martriklerne, som skal forstærkes for at forhindre 
erosion af skræntfoden. 
 

 

   
   

  

D. Eksisterende kystbeskyttelse  
 

Hvis der er eksisterende kystbeskyttelse inden for projektområdet, udfyldes dette afsnit.  

Hvis ikke, gå videre til afsnit E. 

 

Ved sager om ny eller ændring af kystbeskyttelse: 

 

Angiv hvilken type kystbeskyttelse der allerede eksisterer inden for projektområdet 

 

 

 ☒ Skråningsbeskyttelse 

☐ Høfde 

☐ Bølgebryder 

 

http://www.gribskov.dk/netgis
mailto:tms@gribskov.dk
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☐ Betonmur 

☐ Andet, beskriv:  Klik her for at skrive tekst 

  

Angiv hvilke materialer den eksisterende kystbeskyttelse er lavet af (fx træ, beton) 

 

 

 Den eksisterende skråningsbekyttelse er udført i søsten, men er i en meget dårlig fatning pga. 
manglende vedligeholdelse og utilstrækkelig styrke og højde.  

 

 

  

Angiv årstal for etablering og evt. dok.nr. for tilladelse 

 

 

 1993, se vedhæftede tilladelse, Bilag 3 Tilladelse til skråningsbeskyttelse fra 1993.  

 
 

  

Vil den eksisterende kystbeskyttelse blive fjernet i forbindelse med etablering af den nye 

kystbeskyttelse?  

 

 

 ☒ Ja 

☐ Nej 

 
Hvorfor? Stenen fra den eksisterende beskyttelse vil blive fjernet, men genanvendt til genopbygning og 
forstærkning af den nye skråningsbeskyttelse, som flyttes lidt ind mod skræntfoden. 

 

 

  

Ved sager om lovliggørelse af eksisterende kystbeskyttelse: 

 

Hvornår blev kystbeskyttelsen etableret? 

 

 

  Klik her for at skrive tekst  

  

Hvorfor blev den etableret uden tilladelse? 

 

 

  Klik her for at skrive tekst  

   

   

  

E. Dimensioneringsgrundlag 

 

Angiv afstanden fra kystskræntens top (skræntkronen) til det, der ønskes beskyttet, fx 

fritidshus eller kloakledning. 

 

 

 Afstanden fra skræntentoppen til naboernes huse er henholdsvis ca. 15m mod sydvest og ca. 20m mod 

nordøst, hvilket er kritisk, da skrænten er op mod 45m høj og er under erosion.  

 

 

  

Angiv erosionsraten i projektområdet. Erosionsraten er kystskræntens tilbagerykning over tid 

(angives i meter pr. år). Erosionsraten kan udregnes ved opmåling og sammenligning af 

historiske og nye luftfotos. Luftfotos (ortofotos) og måleværktøj er tilgængelige på 

www.gribskov.dk/netgis. 

 

 

 Erosionsraten er op til ca. 0,2m/år. Erosionen af toppen af skrænten vil fortsætte i en årrække efter 
erosionen ved foden er stoppet. Det er derfor meget vigtigt, at skråningsbeskyttelsen forstærkes og 
forhøjes for at beskytte naboernes huse.  
 

 

  

 

   

http://www.gribskov.dk/netgis
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Beskriv omfanget af evt. skader/skred i forbindelse med tidligere hændelser 

(fx stormen i år 20xx) 

 

 Der har løbende været erosion af skræntfoden ved Salgårdshøj. Stormen Bodil i 2013 medførte kraftig 
erosion af skræntfoden og skade på nuværende skråningsbeskyttelse. En stor del af den op mod 45m 
høje skrænt er uden bevoksning, hvilket viser, at der løbende sker skred, som følge af erosionen langs 
skræntfoden, se desuden Bilag 1 Myndighedsprojekt. 

 

 

  

Beskriv den eksisterende sedimenttype på stranden og i skrænten (fx ler, sand, ral, sten) 

 

 

 Den smalle strand er dækket af sand og ral. Skrænten består af en blanding af ler, sand og sten, se 
desuden Bilag 1 Myndighedsprojekt. 

 

 

  

Hvilken hændelse er kystbeskyttelsen dimensioneret til at modstå?  

(Fx en 50-årshændelse) 

 

 

 50 år, se desuden Bilag 1 Myndighedsprojekt.  

  

Angiv kystbeskyttelsens forventede levetid 

 

 

 50 år, se desuden Bilag 1 Myndighedsprojekt.  

   

 

   

  

F. Projektets udformning 

 

Ved ansøgning om kystbeskyttelsesanlæg: 

 

Angiv dimensioner på kystbeskyttelsen, herunder længde, bredde og højde, samt eventuelle 

andre oplysninger om anlæggets udformning 

 

 

 

 Se Bilag 1 Myndighedsprojekt og Bilag 2 Tegning Salgårdshøj med plan og snit. 

 
 

  

Bilag 3 – Snittegning 

Snittegningen skal indeholde oplysninger om: 

 

• materialevalg og stenstørrelse  

• anlæggets hældning 

• top- og bundkote i DVR90 

• udformning af anlæggets afslutning eller sammenkobling med eksisterende anlæg 

(hvis det er relevant) 

 

☐ Jeg har vedlagt bilag 3 

 

Ved ansøgning om strandfodring: 

 

Angiv materialevalg og kornstørrelse, mængde udlagt materiale total, og mængde udlagt 

materiale pr. løbende meter kyst: 

 

 

 Klik her for at skrive tekst  
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Beskriv metode for udlægning af materialet, herunder fodringstidspunkt og -frekvens samt 

hvor i kystprofilet materialet placeres 

 

 Klik her for at skrive tekst  

  

Bilag 3 – Snittegning 

Snittegningen skal indeholde oplysninger om: 

 

• lagets tykkelse og idealprofil, 

• dybdekurver 

 

☐ Jeg har vedlagt bilag 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

G. Adgang til og langs kysten 

Offentligheden er sikret retten til frit at færdes på stranden via Naturbeskyttelsesloven § 22. 

Adgangen må ikke forhindres eller vanskeliggøres (NBL §22, stk. 3) 

 

Er der på nuværende tidspunkt mulighed for offentlig adgang til kysten indenfor 

projektområdet? 

 

 ☐ Ja 

☒ Nej 

Skrænten er meget stejl og ca. 45 m høj og det er ikke muligt at komme ned til stranden ved 
Salgårdshøj. 
 

 

  

Hvis nej, hvor er den nærmeste adgang til kysten?  

 

 

 Der er adgang til kysten ved Markvænget 500m mod nordøst   

  

Er der på nuværende tidspunkt mulighed for at gå langs kysten på projektstrækningen?  

 

 

 ☐ Ja 

☒ Nej 

 

  

Beskriv om der efter anlæggets etablering vil være mulighed for passage langs kysten ud for 

projektstrækningen 

 

 

 Skråningsbeskyttelse flyttes lidt tilbage på stranden op mod skrænten, hvilket vil forbedre 
adgangsforholdene lidt. Det forventes dog, at adgang langs stranden foran skråningsbeskytttelsen kun 
vil være muligt ved lavvande, som det er tilfældet i dag. 
 

 

 

   

   

  

H. Nabostrækninger 

 

Hvilke udsagn passer bedst på nabostrækningerne? 

 

Kyststrækningen 500 meter mod vest er: 

 

 

 ☐ Ubeskyttet 

☒ Beskyttet af følgende typer kystbeskyttelse: Bølgebrydere og skråningsbeskyttelser 

☐ Delvist beskyttet og ubeskyttet kyst, beskriv nærmere: Klik her for at skrive tekst 
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Kyststrækningen 500 meter mod øst er: 

 

 ☐ Ubeskyttet 

☒ Beskyttet af følgende typer kystbeskyttelse: Bølgebrydere og skråningsbeskyttelser 

☐ Delvist beskyttet og ubeskyttet kyst, beskriv nærmere: Klik her for at skrive tekst 

 

  

Eventuelle uddybende bemærkninger om nabostrækningerne 

 

 

 Kysten omkring projektstrækningen er præget af hård kystbeskyttelse og smal eller manglende strand. 

   
 

   

 

   

  

I. Læsideerosion 

Dette afsnit udfyldes ved ansøgning om hård kystbeskyttelse (skråningsbeskyttelse, høfder, 

bølgebrydere mm.) 

 

Kystbeskyttelsesanlæg må ikke påvirke nabostrækninger negativt. Hårde 

kystbeskyttelsesanlæg vil som udgangspunkt altid skabe læsideerosion nedstrøms for 

anlægget. I Gribskov kommune skabes læsiden oftest øst for anlæggene, da den 

dominerende strømretning på Nordkysten går fra vest mod øst. Der kan kompenseres for 

læsideerosion ved at kystfodre i kombination med det ønskede hårde kystbeskyttelsesanlæg.  

 

Du kan læse mere om kystfodring her: https://kyst.dk/media/80415/kystfodring.pdf 

 

Omfatter den ansøgte løsning kompenserende strandfodring? 

 

 

 ☐ Ja 

☒ Nej 
 

  

Hvis nej, beskriv årsagen 

 

 

 Eksisterende skråningsbeskyttelse forstærkes og flyttes lidt tilbage på stranden. Projektet medfører 
således ikke læsideerosion.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Foretages der andre kompenserende tiltag? 

 

 

 Nej  

  

Nordkystens Fremtid 

Gribskov Kommune arbejder i samarbejde med Halsnæs og Helsingør kommune på et fælles 

strandfodringsprojekt af hele den sjællandske nordkyst. Læs mere om projektet på 

www.nordkystensfremtid.dk. Find den kysttekniske rapport om projektet her 

 

 

   

https://kyst.dk/media/80415/kystfodring.pdf
http://www.nordkystensfremtid.dk/
http://www.nordkystensfremtid.dk/media/14707027/23-0001-nordkystens-fremtid-kystteknisk-projekt-20190819.pdf


 

 
7/10 

  

K. Beskyttet natur, fredninger mv. i projektområdet 

 

Ved vurdering af ansøgningen skal kommunen forholde til sig om projektet kræver 

tilladelse/dispensation fra øvrige lovgivninger, fx naturbeskyttelsesloven eller vandløbsloven. 

 

Findes der følgende registreringer på eller nær projektområdet (sæt evt. flere krydser) 

 

 

 ☒ Fredning 

☒ Strandbeskyttelseslinje  

☒ §3-naturtype 

☒ Bilag IV-arter 

☐ Natura2000-område 

☐ Fredskov 

☐ Andet, eller uddybende beskrivelse:  

 

1. Området er fredet (fredningsnr. 00376.00) med bestemmelser om bl.a. hensyn til uhindret adgang 
for offentligheden og der må ikke afgraves eller bebygges.  

 
Der ændres ikke på på muligheden for offentlig adgang, og der afgraves ikke ved projektet. Hensyn til 
fredningsbestemmelserne varetages gennem tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven, hvori det vurderes, 
om projektet er foreneligt med bestemmelserne, hvilket det umiddelbart lader til at være.  
 
2. Området ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, men idet der er tale om renovering og opgradering 
af en eksisterende skråningsbeskyttelse, vurderes der ikke at være tale om en decideret 

tilstandsændring.  
 
3. Oven for skrænten forekommer §3 overdrev, som ikke påvirkes af projektet.  
 
4. Med hensyn til bilag IV arter er der ikke observeret markfirben i området, men forekomst kan ikke 
udelukkes, idet de generelt forekommer i regionen og foretrækker tørre skråninger uden bevoksning, 

særlig hvor solen skinner. Marsvin kan forekomme ud for kysten, men da projektet holder sig til 

landarealet, og kun når ud i vandkanten under transporten til og fra området, vurderes marsvin ikke 
påvirket. Eventuelle flagermusforekomster kan ikke udelukkes omkring træerne på toppen af 
skråningen, men vurderes ikke at forekomme nær skråningsbeskyttelsen ved bunden af skrænten.  
 
5. Området er i kommuneplanen udlagt som område med naturbeskyttelsesinteresser, Mulighederne for 
naturens interesser ændres ikke væsentligt gennem projektet.  

 
6. Forekomst af digesvaler langs kysten kan ikke udelukkes, og er som kolonirugende fugle genstand 
for artsbeskyttelse. Der forekommer dog ikke de karakterisitiske huller i skrænten fra kolonierne ved 
selve projektområdet. 
 
  

 

  

Vil det ansøgte anlæg kunne påvirke: 

 

• Vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, søer eller andre lignende indvande 

 

 

 ☐ Ja 

☒ Nej 

Begrundelse: Klik her for at skrive tekst 

 

  

• Diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb 

 

 

 ☐ Ja 

☒ Nej 

Begrundelse: Klik her for at skrive tekst 
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L. Miljøvurdering 

 

  

Kystbeskyttelsesprojekter er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10, litra k. 

Derfor skal kommunen screene det ansøgte projekt for at vurdere, om der skal foretages en 

miljøkonsekvensvurdering. 

 

Anlægsarbejdet 

 

Bekræft at ansøger er indforstået med følgende fire punkter 

 

 

 ☒ Anlægsarbejdet vil foregå i perioden 1. oktober til 30. april 

☒ Anlægsarbejdet bliver udført mellem kl. 7 og 18 på hverdage.  

☒ Anlægsarbejdet udføres af godkendte maskiner, hvorfra udledning/vibrationer samt   

    støv/støj/lugt er reguleret i lovgivning om midlertidigt støjende aktiviteter  

☒ Affald, herunder fx forurenet jord, bortskaffes på miljømæssig forsvarlig vis 

 

  

 

Hvor mange uger vil anlægsperioden strække sig over? 

 

 

 4-8 uger afhængigt af vejr og vandstand.  

  

Er der natur eller dyr i området, der skal tages særligt hensyn til under anlægsperioden? 

 

 

 Der kan ikke udelukkes forekomst af markfirben. Se nærmere overvejelser omkring disse arter under 
punkt K. Generelt må der forventes forskellige fuglearter i området, hvoraf primært digesvaler er 
genstand for beskyttelse. De yngler dog ikke på skrænten ved projektområdet. Der findes en gammel 
registrering af den rødlistede sjældne plante Dansk Astragel ude for Drosselvej på vegetationsklædte 
områder, men den er ikke registeret i nyere tid, og desuden er vegetationen generelt borteroderet på 

skrænten. Tilsvarende gælder for Nikkende Kovbjælde. Der er registeret typiske overdrevsarter på det 

§3 beskyttede område, men projektet fører ikke til indgreb her. 

 

 

  

Foretages der tiltag for at mindske gener under anlægsfasen? Fx omlægning af færdselsvej. 

 

 

 Der kan overvejes hensyn under anlægsarbejde i relation til markfirben. Dette kan med fordel drøftes 
med myndighederne og herunder evt. hensyn i form af afskærmning af arbejdsplads og/eller 
planlægning af anlægsarbejdet i forhold til artens aktive/dvale perioder. Såfremt der under opførsel 
registeres invasive arter som kæmpebjørneklo og rynket rose skal det sikres, at disse arter ikke 
spredes. 

 

 

  

Angiv volumen og vægt af de materialer der anvendes til kystbeskyttelsen 

 

 

 Se Bilag 1 Myndighedsprojekt og Bilag 2 Tegning Salgårdshøj.  

  

Øvrige bemærkninger omkring miljøvurdering 

 

 

 Generelt vurderes påvirkningere fra projektet at være af lav intensitet, kortvarlig, lokale og reversible 
og ikke væsentlige. 
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M. Andre oplysninger 

Angiv eventuelle andre oplysninger der er relevante for ansøgningen 

 

 

 Etableringen af skåningsbeskyttelsen udføres og betales af Peter Bose, Drosselvej 6B, 3210 Vejby og 
Mikael Andersen, Drosselvej 4, 3210 Vejby. 

 

 

   

   

   

 N. Kontaktperson 

Kontaktpersonen er den person som har kontakten til kommunen under sagens forløb. 

Kontaktpersonen kan være ansøger, ejer til ejendommen(e) hvor kystbeskyttelsen placeres 

eller en repræsentant fx nabo, rådgiver, formand for kystsikringslag eller lignende.   

Ved projekter hvor der er flere ejere skal der væges en repræsentant for ejerkredsen.  

 

Navn  

 

 

 Peter Bose  

  

Tlf. nr. 

 

E-mail 

 

 

 20229904  bose@misofilm.dk  

    

    

  

O. Samtykkeerklæring 

Hvis kontaktpersonen ikke ejer ejendommen(e) hvor kystbeskyttelsen placeres, skal der 

yderligere udfyldes samtykkeerklæring fra ejer(e). 

Samtykkeerklæringsskabelon kan findes på www.gribskov.dk/kystbeskyttelse 

 

 

 

 ☐ Kontaktpersonen er ejer af ejendommen(e) hvor kystbeskyttelsen placeres 

 
☒ Kontaktpersonen er ikke ejer af ejendommen(e) hvor kystbeskyttelsen placeres. Der vedlægges 

relevante samtykkeerklæringer ved ansøgningen. 

 

   

   

   

 P. Offentliggørelse af ansøgningen og persondataloven 

Ansøgningen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Det sker som led i den høring og 

orientering, som kommunen er forpligtiget til at gennemføre jf. kystbeskyttelsesloven. 

I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger og oplysninger om rent private 

forhold, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. Det samme gælder oplysninger, som 

efter offentlighedsloven er undtaget fra aktindsigt.  

 

Samtykkeerklæringer vil som udgangspunkt ikke blive offentliggjort ved høringerne.  

 

 

 ☒ Jeg er indforstået med at oplysninger fra ansøgningen offentliggøres på kommunens 

hjemmeside 

 

   

   

  

Bilagsoversigt 

 

Bilag 1 – Situationsplan 

 

http://www.gribskov.dk/kystbeskyttelse
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Vedlæg kort/luftfoto, der viser kystbeskyttelsens placering, matrikelgrænser og 

bebyggelse/infrastruktur. Kystbeskyttelsens længde og afstanden fra bebyggelse til 

kystskræntens top (skræntkronen) angives. Bilag 1 kan evt. laves ved hjælp kommunens 

digitale kortværktøj, der findes på www.gribskov.dk/netgis. Kystbeskyttelse, som etableres 

på søterritoriet, kan indtegnes på søkort: www.kobsokort.dk.  

 

Bilag 2 - Fotos 

Fotos af stedet hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og fotos der viser kyststrækningen på 

hver side af projektområdet. Ved flere separate billedfiler, navngives de 2.0, 2.1, 2.2 osv.  

 

Bilag 3 – Snittegning 

Målsat snittegning, der viser kystbeskyttelsens opbygning 

For kystfodring oplyses: 

• lagets tykkelse og idealprofil, 

• dybdekurver. 

For kystbeskyttelsesanlæg oplyses: 

• materialevalg og stenstørrelse,  

• anlæggets hældning,  

• top- og bundkote i DVR90. 

 

  

Angiv evt. navn og nummer på yderligere bilag herunder 

 

 

   

   

 

http://www.gribskov.dk/netgis
http://www.kobsokort.dk/
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1 Indledning 
Gribskov Kommune har ønsket at undersøge muligheden for at beskytte 3 ube-

byggede kystgrunde, da de er blevet vurderet som erosionstruede.  

De 3 projektstrækninger er: 

• Urskoven mellem Sofus Jensens Vej 8+11 samt Violvej 12  

(matrikel nr. 5cc, Holløse By, Vejby) 

• Kystvej mellem Kystvej 5 og 7  

(matrikel nr. 1e, Holløse By, Vejby) 

• Salgårdshøj mellem Drosselvej 4 og 6  

(matrikel nr. 13u og 13v, Vejby By, Vejby) 

Figur 1.1 og Figur 1.2 viser oversigt over projektområdet og projektstrækninger-

ne. 

Figur 1.1: Oversigt over projektområdet mellem Tisvilde og Rågeleje på nordkysten af Sjælland.  
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Figur 1.2: De 3 projektstrækninger.  

 

 

Sjællands nordkyst er udsat for samtidig højvande og store bølger ved kraftige 

nordlige vinde, hvilket medfører akut erosion af stranden og skråningerne bagved.  

Kysten er desuden udsat for kronisk erosion som følge af, at nettosedimenttrans-

porten tiltager fra sydvest mod nordøst.  

Kysterosionen har medført, at der på det meste af de bebyggede strækninger er 

udført hård kystbeskyttelse i form af høfder, bølgebrydere og skråningsbeskyttel-

ser for at beskytte ejendommene ud til kysten.  

Projektstrækningerne er ubebyggede, men ligger i bebyggede områder. Erosion af 

skråningerne på kommunens kystgrunde har medført, at ejendomme på nabo-

grundene nu i større grad end tidligere er i fare. Gribskov Kommune ønsker nu at 

give mulighed for at anlægge tidssvarende skråningsbeskyttelser langs projekts-

trækningerne for at sikre en mere ensartet beskyttelse af de høje skråninger langs 

kysten. 

Projektet tager udgangspunkt i designforholdene, som er beskrevet i Nordkystens 

Fremtid. Kystbeskyttelsen skal beskytte mod en 50 års storm og med en levetid på 

50 år (frem til år 2070).  

Skråningsbeskyttelserne designes med udgangspunkt i tilfældet, hvor der opret-

holdes en strand svarende til minimum +2,0 m over daglig vande. Den initiale 

strandfodring og løbende vedligeholdelse udføres op til +2,75 m over dagligt van-

de. 

Skråningsbeskyttelserne skal kunne modstå dimensioneringsforholdene i tilfældet, 

hvor strandfodring ikke udføres, ved en mindre opgradering af tåen og toppen af 

konstruktionen.  
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2 Kystteknisk grundlag 

2.1 Geomorfologiske forhold 
Sjællands nordkyst løber primært igennem et morænelandskab aflejret under 

gletsjerne i seneste istid for ca. 17.000-19.000 år siden. Nær kystlinjen er det 

øverste jordlag præget af postglaciale aflejringer, der ved tidligere fjorde og sunde 

har dannet strandvolde og flere steder lokale strandvoldssletter med flyvesand 

(NIRAS, 2018a). 

Flere steder langs med Sjællands nordkyst er moræneaflejringerne eroderet tilba-

ge og har skabt stejle kystskrænter, hvilket også er tilfældet for projektområdet.  

2.2 Kysterosion 
Den kroniske erosion, som er den vedvarende erosion af kysten grundet strøm- og 

bølgepåvirkning, er i projektområdet karakteriseret som ’Stor’, se Figur 2.1.  

Den akutte erosion, som er et mål for erosion af kysten ved en enkelt storm, er i 

projektområdet også kategoriseret som ’Stor’, se Figur 2.1.  

   
Figur 2.1: Erosionspres fra 
kronisk erosion (venstre) og 

akut erosion (højre) i projekt-

området. 

 

Kilde: (Kystdirektoratet, 2019) 

 

 
    

2.2.1 Historisk udvikling af kystlinjen 

Kysterosionen bekræftes ved sammenligning af historiske kystlinjer, se Figur 2.2 

(Alina K. Kabuth, 2014). Foruden luvside aflejringer vest for Gilleleje Havn, Horn-

bæk Havn og Helsingør Havn, som har medført en kystfremrykning, er størstede-

len af Nordkysten udsat for en vedvarende kysttilbagerykning. 
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Figur 2.2: Gennemsnitlig kyst-

tilbagerykning for Sjællands 

Nordkyst. Grøn (+) er kyst-

fremrykning og Rød (-) er 

kysttilbagerykning. Stationering 

er i forhold til Hundested Havn. 

 
Projektområdet ligger mellem 

Tisvildeleje og Rågeleje mellem 

20 km og 22 km fra Hundested 

Havn.  

 

Kilde: (Alina K. Kabuth, 2014). 

 

 

    

Langs alle projektstrækninger er der observeret kysttilbagerykning. Fra Figur 2.2 

er kysttilbagerykningen for projektstrækningerne fundet og præsenteret i Tabel 

2.1. 

Projektstrækning 
Afstand fra Hunde-
sted Havn 

Gennemsnitlig kysttilbage-
rykning 

Urskoven 20,4 km 22 cm/år 

Kystvej 20,7 km 11 cm/år 

Salgårdshøj 22,0 km 12 cm/år 

2.2.2 Kysterosionens betydning for ejendommene 

Kommunens kystgrunde er ubebyggede. Den vedvarende kysterosion ved kom-

munens kystgrunde bevirker dog, at ejendommene på nabogrunde er i fare for at 

blive undermineret med risiko for betydeligt tab af værdi, da skråningerne er op til 

40 m høje.  

På matrikel 3g syd for Urskoven (Figur 1.2) ligger huset kun 6 meter fra skrænt-

toppen. På matrikel 5c, som omsluttes af Urskoven, ligger huset 12 fra skrænttop-

pen. Nord for Urskoven på matrikel 5g ligger huset 8 meter fra skrænttoppen 

(Figur 2.3). 

På matriklen 1g, syd for Kystvej, ligger huset 14 meter fra skrænttoppen, mens 

sekundær bebyggelse kun ligger 3 meter fra skrænttoppen. Nord for Kystvej, på 

matrikel 1h, ligger huset 7 meter fra skrænttoppen (Figur 2.3). 

Husene nord og syd for Salgårdshøj (matrikel 13kl og 13 x) ligger begge ca. 11 

meter fra skrænttoppen (Figur 2.3).  

  

Tabel 2.1: Gennemsnitlig 

kysttilbagerykning for pro-

jektstrækningerne fundet fra 

Figur 2.2. 
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Figur 2.3: Skrænttop (fuldoptrukket) samt 5 m afstandsintervaller fra skrænttoppen (stiplet). 

 
Baggrundskort: Ortofoto fra efteråret 2017 optaget i forbindelse med Nordkystens Fremtid (NIRAS, 2018b).  

 

2.3 Eksisterende forhold 
Beskrivelsen af de eksisterende forhold baseres på forundersøgelserne udført i 

forbindelse med Nordkystens Fremtid (NIRAS, 2018b) samt af luftfoto af projekt-

området.  

I forbindelse med forundersøgelserne blev topografien og bathymetrien af projekt-

området opmålt. Derudover blev opbygningen og tilstanden af eksisterende kyst-

beskyttelseskonstruktioner registreret.  

2.3.1 Urskoven 

Kommunens kystgrund Urskoven ligger på toppen af en mellem 30 og 35 m høj 

skrænt. Skrænten ned mod stranden står med en hældning på 1:1,5 og er delvist 

bevokset (Figur 2.4). Skræntfoden er utilstrækkeligt beskyttet med en række træ-

pæle bag en enkelt række dæksten. Dæksten vurderes at være 100 cm i diameter.  

Kyststrækningen langs Urskoven er 66 meter.  
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Figur 2.4: Urskoven set fra 

luften. Kystgrunden er området 

tæt beplantet med træer i 

midten af billedet. 

 

Baggrundskort: Skråfoto, marts 

2017, Styrelsen for Dataforsy-

ning og effektivisering.  

 

 
    

2.3.2 Kystvej 

Kommunens kystgrund på Kystvej har en skråning med en højde på 30 m. Skræn-

ten ned mod stranden står med en hældning på mellem 1:1,5 og 1:2. Skrænten er 

delvist bevokset og med et lerfremspring øverst på skrænten (Figur 2.5). Skrænt-

foden er beskyttet af en skråningsbeskyttelse med et anlæg på 1:2 og med krone-

niveau i +3,0 m DVR90. Strandniveauet ved foden af skråningsbeskyttelsen er 

+0,7 m DVR90. Dæksten er sprængsten og skønnes at være 74 cm i diameter.  

Kyststrækningen langs med kystgrunden er 52 meter.  

   
Figur 2.5: Kystvej set fra  

luften. Kystgrunden er den 

ubebygget grund i midten af 

billedet.  

 

Baggrundskort: Skråfoto, marts 
2017, Styrelsen for Dataforsy-

ning og effektivisering. 

 

 
   

2.3.3 Salgårdshøj 

Kommunens kystgrund ved Salgårdshøj har en skråning med en højde på 45 m. 

Skrænten ned mod stranden er ubevokset er står meget stejlt med en hældning 
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på ca. 1:0,8. Skræntfoden er delvist beskyttet af en skråningsbeskyttelse med et 

anlæg på ca. 1:1,8 og med kroneniveau i ca. +1,2 m DVR90. Strandniveauet foran 

skråningsbeskyttelsen er ca. +0,3 m DVR90. Dæksten vurderes at være ca. 50 cm 

i diameter.  

Kyststrækningen langs med grunden er 62 m.  

   
Figur 2.6: Salgårdshøj set fra 

luften. Kystgrunden er den 

ubebygget grund i midten af 

billedet.  
 

Baggrundskort: Skråfoto, marts 

2017, Styrelsen for Dataforsy-

ning og effektivisering. 
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3 Dimensioneringsgrundlag 
Dimensioneringen af konstruktionerne foretages på baggrund af et dimensione-

ringsgrundlag, der er fastlagt efter en valgt middeltidshændelse og konstruktio-

nens levetid.  

En middeltidshændelse angives ved en periode, som svarer til det gennemsnitlige 

interval for at hændelsen forekommer eller overskrides. 

Risikoen for at en given middeltidshændelse optræder inden for en fastlagt perio-

de, for eksempel konstruktionens levetid, beregnes som: 

𝑅 = 1 − (1 −
1

𝑀𝑇
)

𝐿

 

hvor R er risikoen, MT er middeltidshændelse og L er levetiden. Risikoen for en 

række kombinationer af middeltidshændelse og levetid ses i Tabel 3.1. 

Levetid (L) 

Middeltidshændelse (MT) 

5 10 25 50 100 200 

5 67 % 41 % 18 % 10 % 5 % 2 % 

10 89 % 65 % 34 % 18 % 10 % 5 % 

25 100 % 93 % 64 % 40 % 22 % 12 % 

50 100 % 99 % 87 % 64 % 39 % 22 % 

100 100 % 100 % 98 % 87 % 63 % 39 % 

200 100 % 100 % 100 % 98 % 87 % 63 % 

 

For nærværende projekt anvendes en designstorm med en middeltidshændelse på 

50 år og med en levetid af konstruktionen på 50 år (frem til år 2070). Dette bety-

der, at designhændelsen optræder eller overskrides med 64 % sandsynlighed 

inden for konstruktionens levetid.  

Dette svarer til normal praksis for kystbeskyttelse, som forholdsvis let kan vedli-

geholdes og forstærkes i fremtiden. Designkriteriet betyder, at der er en fornuftig 

balance mellem beskyttelsesniveauet og anlægsprisen. 

Dimensioneringsgrundlaget består af bølge- og vandstandsforhold samt niveauet 

af terrænet foran skråningsbeskyttelserne. Dimensioneringsgrundlaget findes ved 

først at fastsætte bølgeklimaet samt 50-års stormflodsvandstanden på dybt vand 

for derefter at transformerer bølgerne ind mod land for at fastsætte design bølge-

højde og vandstand foran konstruktionen. Terrænet foran skråningsbeskyttelserne 

bestemmes ved at medtage effekter fra kroniks og akut erosion, ændringen af 

kystprofilet som følge af stigningen af middelvandstanden og den isostatiske land-

hævning.  

Tabel 3.1: Risikoen (R) for 

overskridelse af dimensione-

ringsgrundlaget med en given 

middeltidshændelse (MT) 

inden for konstruktionens 

levetid (L). 
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3.1 Bølgeklima 
Bølgeklimaet langs Nordkysten er modelleret for en 20-årige perioden fra 1997 til 

2016 med MIKE 21 SW, som er en 2 dimensional spektral bølgemodel. Modellen er 

en hindcastmodel, hvor det historiske bølgeklima reproduceres på baggrund af 

vindfelter og modelleret vandstands- og strømforhold (DHI, 2018). 

Ud for projektområdet på ca. 10 meters vanddybde, er det modellerede bølgekli-

ma udtrukket som en tidsserie. Tidsserien er efterfølgende anvendt i en ekstrem-

værdianalyse for at bestemme middeltidshændelserne som angivet i Tabel 3.2.  

Middeltidshændelse, MT 
Signifikant bølgehøjde, 
Hs 

[år] [m] 

2 2,94 

5 3,38 

10 3,67 

20 3,93 

50 4,27 

 

For nærværende projekt anvendes forhold med en middeltidshændelse på 50 år, 

hvilket giver en signifikant bølgehøjde på dybt vand på Hs=4,27 m. Tilsvarende er 

peak bølgeperioden Tp=8,8 s.  

3.2 Stormflodsvandstand 
Der er foretaget målinger af vandstanden i Hornbæk Havn siden år 1891. Den 

største målte vandstand er på ca. +1,9 m DVR90 og forekom den 6. december 

2013 under stormen Bodil. 

På baggrund af målte vandstande har Kystdirektoratet udarbejdet en højvandssta-

tistik for stormflodsvandstanden i Hornbæk Havn (Kystdirektoratet, 2018).  

Fra bølgemodellen er den modellerede vandstand tillige udtrukket, og ved sam-

menligning mellem måledata og modeldata er Kystdirektoratets højvandsstatistik 

justeret for lokale forhold langs med Nordkysten (DHI, 2018). 

Gennem de seneste 100 år er middelvandstanden i farvandene omkring Danmark 

steget ca. 2 mm/år i gennemsnit (DMI, 2018). Grundet effekten af klimaforandrin-

gerne forventes denne tendens at tiltage i fremtiden. Denne stigning tillægges den 

justeret højvandsstatistik for at estimere stormflodsvandstanden i år 2070. 

Det bedste bud fra DMI forudsiger en stigning af middelvandstanden i Danmark på 

ca. 80 cm for perioden fra år 2000 til 2100. For perioden fra år 2020 og 50 år frem 

til år 2070 forventes en havspejlsstigning på ca. 37 cm, se Figur 3.1. 

  

Tabel 3.2: Beregnet middel-

tidshændelser for den signifi-

kante bølgehøjde på ca. 10m 

dybde.  

 

Kilde: (NIRAS, 2018c).  
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Figur 3.1: DMI’s bedste bud på 

fremtidig stigning af middel-

vandstand. Den sorte kurve 

viser middelværdien, mens det 

grønne og blå areal viser usik-

kerheden henholdsvis globalt 

og omkring Danmark. 
 

Kilde: (DMI, 2018). 

 

 

    
 

Stigningen i middelvandstanden betyder, at designvandstanden stiger gennem 

konstruktionens levetid og skal derfor medtages og tillægges stormflodsvandstan-

den. Designvandstanden er således summen af den justeret højvandsstatistik og 

den forventelige stigning af middelvandstanden på 37 cm.  

For projektområdet er designvandstanden angivet i Tabel 3.3 gældende.  

Middeltidshændelse, MT Designvandstand VS 

[år] [m DVR90] 

2 +1,58 

5 +1,72 

10 +1,82 

20 +1,93 

50 +2,06 

 

For nærværende projekt anvendes forhold med en middeltidshændelse på 50 år, 

hvilket giver en designvandsstand på +2,06 m DVR90 på dybt vand ud for kysten. 

3.3 Isostatisk landhævning 
Ved seneste istid blev landmasserne trykket ned grundet tyngden fra ismasserne. 

Efter isens afsmeltning begyndte en landhævning af landmasserne, hvilket stadig 

pågår. Raten af landhævning er størst i de nordøstlige dele af Danmark og lavest i 

Sønderjylland.  

Tabel 3.3: Beregnet middel-

tidshændelser for design-

vandstand i år 2070.  
 

Kilde: (DHI, 2018).  
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For projektområdet pågår en landhævning på ca. 1,5 mm/år, se Figur 3.2.  

For perioden fra år 2020 og frem til år 2070 forventes der således en landhævning 

på 8 cm. Denne landhævning medtages ved beregning af dimensioneringsgrundla-

get.  

   
Figur 3.2: Absolutte landhæv-

ninger for Danmark angivet i 

mm/år.  

 

Kilde: (Kystdirektoratet, 2018). 

 

 

    
 

Landhævningen medtages ved bestemmelse af det fremtidige terrænniveau. 

3.4 Terrænændring som følge af kysttilbagerykning 
Grundet den vedblivende kysttilbagerykning af Nordkysten vil terrænniveauet af 

stranden foran skråningsbeskyttelserne fortsat falde, hvilket medfører en øget 

vanddybde og kraftigere bølgepåvirkning på konstruktionerne. 

Den fremtidige terrænændring som følge af kysttilbagerykning estimeres ud fra 2 

bidrag, hvoraf det første bidrag skyldes den kroniske erosion og det andet skyldes 

en omfordeling af sediment i kystprofilet som følge af havspejlsstigningen. 

Til at beregne terrænændringerne anvendes et teoretisk kystprofil, som er be-

stemt på baggrund af profilopmålinger foretaget langs med Nordkysten.  

Det teoretiske profil antager en konstant hældning på 1:15 over middelvandstan-

den samt et ligevægtsprofil under middelvandstand, defineret som Dean’s profil 

(Komar, 1998): 

ℎ(𝑦) = 𝐴𝑦2 3⁄   

hvor ℎ er vanddybden i afstand 𝑦 fra kystlinjen og 𝐴 = 0,135 er skaleringsparamete-

ren for kystprofiler med en median sandkornstørrelse på 𝐷50 = 0,35 𝑚𝑚. Dette teo-

retiske kystprofil kan betragtes som et gennemsnitsprofil for hele Nordkysten.  
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Det teoretiske kystprofil anvendes også til at bestemme bølgehøjden og vandstan-

den foran skråningsbeskyttelserne samt den akutte erosion.  

3.4.1 Terrænændring som følge af kronisk erosion 

I takt med at den kroniske erosion fortsætter, vil terrænniveauet foran skrånings-

beskyttelsen ligeledes fortsat ændres. Terrænændringen som følge af kroniske 

erosion estimeres på baggrund af den historiske kystudvikling. 

For projektstrækninger er den gennemsnitlige historiske kysttilbagerykning mel-

lem 11 og 22 cm/år som vist i Tabel 2.1. Fra år 2020 og frem til år 2070 er kyst-

tilbagerykningen estimeret som angivet i Tabel 3.4. 

Projektstrækning Kysttilbagerykning frem 
til år 2070 

 [m] 

Urskoven 10,9 

Kystvej 5,5 

Salgårdshøj 5,8 

 

Terrænændringen beregnes ud fra det teoretiske profil, som forskellen mellem 

nuværende terrænniveau og terrænniveauet efter den forventelige kysttilbageryk-

ning har fundet sted, som skitseret på Figur 3.3. 

Kystprofilet efter kysttilbagerykning er fundet ved en horisontal parallelforskydning 

af det nuværende kystprofil svarende til den fremtidige kysttilbagerykning angivet 

i Tabel 3.4. 

Den forventelige terrænændring som følge af kysttilbagerykning for de 3 projekts-

trækninger fremgår af Tabel 3.5. 

   
Figur 3.3: Princip for beregning 
af terrænændring som følge af 

kysttilbagerykning og havs-

pejlsstigning med udgangs-

punkt i det teoretiske kystprofil. 

Her vist for Urskoven.  

Terrænændring grundet havs-

pejlsstigning beskrives i Afsnit 

3.4.2. 

 

Nuværende terrænniveau på 
+0,6 m og en kysttilbageryk-

ning på 10,9 m giver en ter-

rænændring på 81 cm som 

følge af kysttilbagerykning og 

yderligere 24 cm som følge af 

havspejlsstigning. 

 

 
    

3.4.2 Terrænændring som følge af havspejlsstigning 

For at ligevægtsprofilet kan opretholdes sker der en naturlig omfordeling af sedi-

ment i takt med at middelvandstanden stiger. Omfordelingen bevirker, at der flyt-

tes sediment fra den inderste del af profilet (stranden) til den ydre (dybere) del af 

Tabel 3.4: Estimeret kysttil-

bagerykning frem til år 2070. 
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profilet (Figur 3.4). Denne omfordeling bevirker, at der sker en terrænændring af 

stranden foran skråningsbeskyttelsen.  

   
Figur 3.4: Princip for udviklin-
gen af kystprofilet grundet 

havspejlsstigning. 

 

R er kysttilbagerykning, S er 

havspejlsstigning, h* er den 

aktive dybde hvortil havbunden 

ændres af bølgerne og L* er 

afstanden fra vandlinjen til den 

aktive dybde.  

 

Kilde: (Komar, 1998). 

 

 

    

Terrænændringen som følge af havspejlsstigning findes ved først at hæve kystpro-

filet, efter kysttilbagerykningen er medregnet, svarende til havspejlsstigningen og 

dernæst flytte profilet tilbage således, at det opnås massebalance mellem det 

eroderede volumen (i den kystnære del af profilet) og det aflejrede volumen (i den 

ydre del af profilet). 

Terrænændringen findes derefter som forskellen mellem kystprofilet efter kysttil-

bagerykning og det fremtidige kystprofil (Figur 3.3). Terrænændringen som følge 

af havspejlsstigning fremgår af Tabel 3.5. 

3.4.3 Total terrænændring som følge af kysttilbagerykning 

Terrænændringen som følge af kronisk erosion og havspejlsstigning summeres for 

at få den totale fremtidige terrænændring som følge af kysttilbagerykning. Nuvæ-

rende terrænniveau og fremtidige terrænændringer som følge af  kysttilbageryk-

ning fremgår af Tabel 3.5. 

Projektstræk-

ning 

Nuværende 

terrænniveau 
foran skrå-
ningsbeskyt-
telsen 

Terrænæn-

dring som 
følge af kro-
nisk erosion 

Terrænæn-

dring som 
følge af havs-
pejlsstigning 

Total terræn-

ændring pga. 
kysttilbage-
rykning 

 [m DVR90] [m] [m] [m] 

Urskoven +0,6 -0,81 -0,24 -1,05 

Kystvej +0,7 -0,37 -0,49 -0,86 

Salgårdshøj +0,3 -0,46 -0,27 -0,73 

  

Tabel 3.5: Forventelige ter-
rænændring på 50 års sigt 

frem til 2070 som følge af 

kysttilbagerykning og havs-

pejlsstigning beregnet på 

baggrund af det teoretiske 

kystprofil.  

 

Kilde: (NIRAS, 2018c). 
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3.5 Design bølge- og vandstandsforhold og akut erosion 
Dimensioneringsparametre i form af 50-års bølgehøjde og 50-års stormflodsvand-

stand er fundet på dybere vand ud for projektområdet. De design bølge- og vands-

tandsforhold foran skråningsbeskyttelserne beregnes ved at analysere transforma-

tionen af bølgerne ind over kystprofilet, hvor effekten på vandstanden og den 

akutte erosion samtidigt bestemmes. Til denne analyse anvendes et teoretisk 

kystprofil som beskrevet i Afsnit 3.4. Efter beregningen af bølgetransformationen 

kendes bølgehøjde, vandstand og den akutte erosion på lavere vand foran skrå-

ningsbeskyttelsen, der anvendes som designgrundlag.  

De kystnære forhold er modelleret med en koblet MIKE 21 HD/SW/ST (Hydrody-

namik, spektral bølge og sedimenttransport) model, som medtager bølge-, strøm, 

og vandstandsforhold samt sedimenttransport. Modellen beregner bølgetransfor-

mationen og medtager effekter som bølgebrydning, bølge set-up, bølgegrupper og 

erosion. Bølgetransformation beregnes på baggrund af en række teoretiske profiler 

med varierende initialt terrænniveau ved foden af skråningsbeskyttelsen svarende 

til det fremtidige terrænniveau angivet i Tabel 3.6. 

Det fremtidige terrænniveau foran skråningsbeskyttelserne er summen af det 

nuværende terrænniveau, den isostatiske landhævning og terrænændringen som 

følge af kysttilbagerykning.  

For scenariet med strandfodring vil vedligeholdelsesfodringen opveje terrænæn-

dringen som følge af kysttilbagerykning samt kompenserer for den øgede vand-

dybde som følge af stigningen af middelvandstanden. Det fremtidige terrænniveau 

for scenariet med strandfodring er minimum svarende til +2,0 m over dagligt van-

de plus stigningen af middelvandstanden på 37 cm. 

Projektstræk-
ning 

Nuværende 
terrænniveau 
foran kon-
struktionen 

Isostatisk 
landhævning 

Total terræn-
ændring som 
følge af kyst-
tilbagerykning 

Fremtidig 
terrænniveau 
foran kon-
struktionen 

 [m DVR90] [m] [m] [m DVR90] 

Reference Tabel 3.5 Afsnit 3.3 Tabel 3.5  

Scenarie uden strandfodring 

Urskoven +0,6 0,08 -1,05 -0,46 

Kystvej +0,7 0,08 -0,86 -0,08 

Salgårdshøj +0,3 0,08 -0,73 -0,35 

Scenarie med strandfodring 

Alle +2,0   +2,37* 

*For scenariet med strandfodring vil vedligeholdelsesfodringen opveje terrænændringer fra den 

kroniske erosion og kompenserer for den øgede vanddybde som følge af stigningen af middel-

vandstanden.  

Fra modelresultaterne udtages bølgehøjde, vandstanden og terrænændringen fra 

den akutte erosion foran skråningsbeskyttelserne. De dimensionerende vandstan-

de og bølgehøjder er de størst forekommende gennem modelperioden aflæst 

Tabel 3.6: Fremtidig terræn-

niveau foran skråningsbeskyt-

telsen. Fremtidig terrænni-
veau beregnes som summen 

af nuværende terrænniveau, 

isostatisk landhævning og 

terrænændring som følge af 

kysttilbagerykning.  
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umiddelbart foran konstruktionen. Terrænændringen fra akut erosion er forskellen 

på det initiale terrænniveau og terrænniveauet efter stormmodelleringen. De di-

mensionerende parametre er listet i Tabel 3.7.  

Projektstræk-
ning 

Fremtidig 
terrænniveau 
foran kon-

struktionen 

Design vand-
stand foran 
konstruktio-

nen 

Signifikant 
bølgehøjde 
foran kon-

struktionen, 
Hs 

Terrænæn-
dring som 
følge af akut 

erosion 

 [m DVR90] [m DVR90] [m] [m] 

Scenarie uden strandfodring 

Urskoven -0,37 +2,29 1,98 -0,09 

Kystvej -0,08 +2,30 1,90 -0,20 

Salgårdshøj -0,35 +2,29 1,97 -0,10 

 

Ved scenariet med strandfodring vil vedligeholdelsesfodringen gradvist hæve ter-

rænniveauet foran skråningsbeskyttelserne i takt med, at middelvandstanden 

stiger. For scenariet med strandfodring vil det initiale strandfodringsniveau derfor 

være laverer end det fremtidige terrænniveau og er derfor dimensionsgivende med 

hensyn til funderingsniveau.  

Projektstræk-
ning 

Initiale design 
fodringsniveau 
foran kon-
struktionen 

Designvand-
stand foran 
konstruktio-
nen 

Signifikant 
bølgehøjde 
foran kon-
struktionen, 
Hs 

Terrænæn-
dring som 
følge af akut 
erosion 

 [m DVR90] [m DVR90] [m] [m] 

Scenarie med strandfodring 

Alle +2,0 +2,18 0,94 -1,15 

 

  

Tabel 3.7: Fremtidige terræn-

niveau, designvandstand og 

bølgehøjde foran konstruktio-

nen samt terrænændring som 

følge af akut erosion for 

scenariet uden strandfodring. 

Tabel 3.8: Initiale fodringsni-

veau, designvandstand og 

bølgehøjde foran konstruktio-

nen samt terrænændring som 

følge af akut erosion for 

scenariet med strandfodring 
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4 Design af skråningsbeskyttelser 
Design af skråningsbeskyttelserne består af 3 dimensioneringsparametre: Størrel-

se af dæksten, kroneniveau og funderingsniveau.  

Kroneniveauet bestemmes på baggrund af overskylskriteriet og designes ud fra 

scenariet med strandfodring. Skråningsbeskyttelserne designes til at kunne forhø-

jes, hvis strandfodringen ikke bliver realiseret. Dette betyder, at der frem til at 

strandfodringen realiseres vil være risiko for overskyl, der overstiger dimensione-

ringskriteriet. Dette vil bevirke øget risiko for erosion af skråningen bag skrånings-

beskyttelsen. Hvis strandfodringen ikke realiseres vil det være nødvendigt at for-

høje skråningsbeskyttelsen for at opnå et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.  

Dæksten designes ud fra scenariet uden strandfodring idet dækstenen ikke kan 

forstærkes uden at skråningsbeskyttelserne skal genopbygges.  

Funderingsniveauet designes som udgangspunkt ud fra scenariet med strandfod-

ring for at reducere anlægsomkostningerne. Dette vil bevirke en risiko for under-

minering af skråningsbeskyttelsen indtil strandfodringen realiseres. For at imøde-

komme denne risiko sænkes funderingsniveauet svarende til middelværdien af 

funderingsniveauet for scenarierne med og uden strandfodring. Denne designme-

todik vil bevirke en reduceret risiko for underminering frem til, at strandfodringen 

realiseres. Hvis strandfodringen ikke realiseres må det stadig forventes, at tåen af 

skråningsbeskyttelserne skal forstærkes i løbet af skråningsbeskyttelsens levetid. 

I Tabel 4.1 ses designscenariet, der er anvendt til at bestemme de 3 gældende 

dimensioneringsparametre.  

Dimensioneringsparameter Designscenarie 

Kroneniveau Med strandfodring 

Dæksten Uden strandfodring 

Funderingsniveau Med/uden strandfodring 

 

De nye skråningsbeskyttelser opføres med et anlæg på 1:2 og med 1,5 lag dæk-

sten med underliggende filtersten og geotekstil, som vist i Figur 4.1.  

Eksisterende dæksten på projektstrækningerne genindbygges i den nye skrånings-

beskyttelse. 

Tabel 4.1: Designscenarie 

anvendt til bestemmelse af de 

dimensioneringsparametre. 
Funderingsniveauet designes 

ud fra et kompromis mellem 

scenarierne med og uden 

strandfodring.  
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Figur 4.1: Tværsnitsprincip af 

skråningsbeskyttelse.  
 

 

   

4.1 Kroneniveau 
Skråningsbeskyttelsen skal være tilstrækkelig høj for at minimere erosionen af 

skråningen bagved under storm. Kroneniveauet af skråningsbeskyttelsen bestem-

mes ud fra en betragtning af bølgeoverskyllet efter de principper der er beskrevet i 

(EurOtop, 2016).  

Kroneniveauet fastsættes således at bølgeoverskylet ikke overstiger 2 l/s/m.  

Kroneniveauet dimensioneres ud fra scenariet med strandfodring svarende til en 

strand på minimum +2,0 m over daglig vande foran konstruktionen.  

Projektstrækning Designvandstand 
foran konstruk-
tionen 

Frihøjde, 𝑅𝑐 Kroneniveau 

 [m DVR90] [m] [m DVR90] 

Reference Tabel 3.7   

Alle +2,55 1,32 +3,87 

4.2 Dæksten 
Dækstenene beregnes med van der Meers formel beskrevet i (CIRIA, CUR, 

CETMEF, 2007 (reprinted 2012)). I disse beregninger medtages effekten af kon-

struktionens hældning, bølgehøjde og –periode, stormvarigheden, konstruktionens 

permeabilitet samt accepteret skadesniveau. Tabel 4.3 viser en oversigt over an-

vendte parametre. 

Parameter Symbol Værdi Note 

Stormvarighed - 9 timer  

Skadesniveau 𝑆𝑑 2 Svarende til begyndende skade. 

Permeabilitet P 0,1 
Svarende til 1,5 lags dæksten med 
bagvedliggende filtersten og geo-
tekstil. 

Anlæg (hældning) 𝛼 2  

Tabel 4.2: Kroneniveau be-

stemt ud fra scenariet med 

strandfodring. Kroneniveauet 
er summen af stormflods-

vandstanden foran konstruk-

tionen og frihøjden.  

Tabel 4.3: Designparametre 

anvendt til beregning af 

dimensionsgivende dæksten.  
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Parameter Symbol Værdi Note 

Relativ densitet Δ 1,62 

Forholdet mellem densiteten af 
sten (2650 𝑘𝑔/𝑚3 ) og vand 

(1010 𝑘𝑔/𝑚3) minus 1. 

 

Ved dimensionering antages, at dæksten udgøres af afrundede søsten.  

Dæksten omregnes fra en masse til den nominelle diameter (sidelængden på ku-

ben svarende til stenens vægt) som: 

𝐷𝑛,50 = √
𝑀50

𝜌𝑠

3

 

𝐷𝑛,50 er den nominelle median stendiameteren, 𝑀50 er median stenmassen og 𝜌𝑠 =

2650 𝑘𝑔/𝑚3 er stendensiteten. 

Idet dækstenene ikke umiddelbart kan ændres efter anlæggelse af skråningsbe-

skyttelsen, bestemmes dækstenene ud fra scenariet uden strandfodring.  

Ud fra de dimensionsgivende bølgeforhold opgivet i Tabel 3.7 samt designpara-

metrene opgivet i Tabel 4.3 fås dækstenene som angivet i Tabel 4.4. 

Projektstrækning Nominel median dæk-
stendiameter, 𝐷𝑛,50 

Median dækstenmasse, 
𝑀50 

 [m] [kg] 

Urskoven 0,97 2440 

Kystvej 0,95 2240 

Salgårdshøj 0,97 2420 

4.3 Funderingsniveau 
Funderingsniveauet bestemmes ud fra et kompromis mellem scenarierne med og 

uden strandfodring.  

For scenariet uden strandfodring vil kysttilbagerykningen bevirke, at terrænet 

foran skråningsbeskyttelsen vil falde med tiden og bevirke at det fremtidige ter-

rænniveau er dimensionsgivende for funderingsniveauet. Funderingsniveauet for 

scenariet uden strandfodring fremgår af Tabel 4.5. 

For scenariet med strandfodring vil vedligeholdelsesfodringen hæve terrænniveau-

et foran skråningsbeskyttelserne for at kompensere for øget vanddybde fra stigen-

de middelvandstand. Det laveste terrænniveau gennem konstruktionens levetid er 

derfor det initiale strandniveau svarende til minimum +2,0 m over dagligt vande 

foran skråningsbeskyttelsen. Funderingsniveauet for scenariet med strandfodring 

fremgår af Tabel 4.6. 

Tabel 4.4: Dæksten bestemt 

ud fra scenariet uden strand-

fodring. 
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Projektstrækning Fremtidige ter-
rænniveau 

Terrænændring 
pga. akut erosion 

Funderingsniveau 

 [m DVR90] [m] [m DVR90] 

Reference Tabel 3.6 Tabel 3.7  

Scenarie uden strandfodring 

Urskoven -0,37 -0,09 -0,46 

Kystvej -0,08 -0,20 -0,28 

Salgårdshøj -0,35 -0,10 -0,45 

 

Projektstrækning Initiale fodringsni-
veau 

Terrænændring 
pga. akut erosion 

Funderingsniveau 

 [m DVR90] [m] [m DVR90] 

Reference Tabel 3.6 Tabel 3.8  

Scenarie med strandfodring 

Alle +2,0 -1,15 +0,85 

 

Det endelige funderingsniveau bestemmes ved et kompromis som middelværdien 

mellem funderingsniveauet for scenariet uden strandfodring og scenariet med 

strandfodring og fremgår af Tabel 4.7. 

Projektstrækning Funderingsniveau 

 [m DVR90] 

Urskoven +0,20 

Kystvej +0,29 

Salgårdshøj +0,20 

4.4 Oversigt over anlæg 
Nye skråningsbeskyttelser anlægges uden at grave i den eksisterende skrænt og 

hvis det er muligt anlægges skråningsbeskyttelser med en jævn overgang til skrå-

ningsbeskyttelserne på nabomatrikler.  

Området mellem den nye skråningsbeskyttelse og eksisterende skrænt opfyldes 

med filtersten og opgravet materiale som måtte være i overskud og som ikke er 

egnet til at placere på stranden foran konstruktionen.  

Figur 4.2 viser et udsnit af plantegningen for den nye skråningsbeskyttelse ved 

Urskove, hvor det fremgår at +1,5 m konturlinjen på skråningsbeskyttelserne på 

nabostrækningerne og +1,5 m konturlinjen på den nye skråningsbeskyttelse flug-

ter.  

Tabel 4.5: Funderingsniveau 

bestemt ud fra scenariet uden 

strandfodring. Funderingsni-

veauet er summen af det 

fremtidige terrænniveau og 

terrænændringen pga. akut 

erosion.  

Tabel 4.6: Funderingsniveau 

bestemt ud fra scenariet med 

strandfodring. Funderingsni-
veauet er summen af det 

nuværende initial fodringsni-

veau og terrænændringen 

pga. akut erosion.  

Tabel 4.7:Funderingsniveau 

beregnet som middelværdien 

mellemniveauerne for scena-
riet med og uden strandfod-

ring.  
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Der henvises til vedhæftet tegninger for plan og snit af nye skråningsbeskyttelser 

for de tre projektstrækninger. 

   
Figur 4.2: Plantegning af ny 
skråningsbeskyttelse ved Ur-

skoven. Hvis strandfodringen 

gennemføres vil den nye kyst-

linje fremrykkes som angivet.  

 

Kilde: Tegn. Nr.: F1_K24_101. 

 

 

    

4.5 Budgetoverslag 
NIRAS har udarbejdet anlægsoverslag for de foreslåede skråningsbeskyttelser. 

Budgetoverslaget indeholder ikke udgifter forbundet med strandfodring.  

I budgetoverslaget er det antaget at afgravet materiale bruges til fyld bag skrå-

ningsbeskyttelserne eller udlægges på stranden. Der er i budgetoverslaget ikke 

medtaget omkostninger til bortkørsel og bortskaffelse af afgravet materiale.  

Alle priser i budgetoverslaget er opgivet ekskl. moms.  

Enhedspriser anvendt i budgetoverslaget er listet i Tabel 4.8. 

Parameter 
DKK 

ekskl. moms 

Dæksten (kr./m3) 550,- 

Filtersten (kr./m3) 480,- 

Geotekstil (kr./m2) 35,- 

Genindbygning af eksisterende dæksten (kr./m3) 200,- 

 

Alle eksisterende konstruktioner fjernes og eksisterende dæksten indbygges i nye 

skråningsbeskyttelser.  

Tabel 4.8: Enhedspriser for 

levering og indbygning an-

vendt i budgetoverslag.  

 
Alle priser er i danske kroner 

ekskl. moms.  
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Anlægsbudgettet udgøres delvist af et entreprenørbudget. Entreprenørbudgettet 

består af mængdepriser beregnet på baggrund af enhedspriser, som er erfarings-

tal fra lignende projekter, og mængder udtaget fra tegninger. Dertil lægges der en 

usikkerhed, som indeholder eventuelle udsving i enhedspriser. Foruden det direkte 

anlægsarbejde er der omkostninger til anstilling, drift og afrigning af byggeplads. 

Dette udgør erfaringsmæssigt ca. 10 % af mængdepriserne.  

Det endelige anlægsbudget fås ved at tillægge entreprenørbudgettet omkostninger 

forbundet med udbud og tilsyn af entreprenøropgaven.  

4.5.1 Eksisterende stenmængder 

Ved Urskoven medtages de eksisterende dæksten ikke i budgetoverslaget, da 

disse kun udgør en minimal del af den samlede stenmængde.  

Som et konservativt estimat antages skråningsbeskyttelserne ved Kystvej og Sal-

gårdshøj at have foden i eksisterende strandniveau og bestå af ét enkelt lag dæk-

sten. 

Skråningsbeskyttelsen ved Kystvej har kroneniveau i +3,0 m DVR90, fod i +0,7 m 

DVR90 og et anlæg på 1:2. Med en stendiameter på d50~0,75 m fås en eksiste-

rende mængde på 3,8 m³/m. 

Skråningsbeskyttelsen ved Salgårdshøj har kroneniveau i +1,2 m DVR90, fod i 

+0,3 m DVR90 og et anlæg på 1:1,8. Med en stendiameter på d50~0,50 m fås en 

eksisterende mængde på 0,9 m³/m. 

De eksisterende stenmængder fratrækkes mængden af nye dæksten, der skal 

bruges ved anlæggelse af skråningsbeskyttelserne.  

4.5.2 Budgetoverslag for anlæg af skråningsbeskytteler 

På baggrund af de dimensionerede skråningsbeskyttelser kan følgende mængder 

af dæksten, filtersten og geotekstil bestemmes, som angivet i Tabel 4.9. 

Projektstræk-
ning 

Dæksten Filtersten inkl. 
opfyldning 

Geotekstil Længde 

 [m³/m] [m³/m] [m²/m] [m] 

Urskoven 11,4 14,4 18,1 67,2 

Kystvej 10,9 7,3 13,9 52,6 

Salgårdshøj 11,4 12,3 17,2 64,3 

 

Mængden af dæksten angiver den totale mængde. I anlægsoverslaget fratrækkes 

mængden af eksisterende dæksten denne værdi. 

  

Tabel 4.9: Tværsnitsmængder 

af dæksten, filtersten og 

geotekstil samt længden af de 

enkelte skråningsbeskyttelser.  
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4.5.2.1 Urskoven 

For Urskoven fås et totalt entreprenørbudget på 1 110 000 kr. ekskl. moms for 

anlæg af ny skråningsbeskyttelse. 

  Enhedspris Enhed Mængde Pris 

Dæksten, nye, inkl. ind-
bygning 

550 kr./m³ 766  421 000 kr.  

Filtersten inkl. indbygning 480 kr./m³ 968  464 000 kr.  

Geotekstil inkl. indbygning 35 kr./m² 1216 43 000 kr.  

Dæksten, genindbygning 
af eksisterende 

200 kr./m³ - - kr.  

Del sum        928 000 kr.  

Usikkerhed 10 %   93 000 kr.  

Anstilling og drift af byg-
geplads 

10 %   93 000 kr.  

Entreprenørbudget       1 114 000 kr.  

4.5.2.2 Kystvej 

For kystvej fås et totalt entreprenørbudget på 550 000 kr. ekskl. moms for anlæg 

af ny skråningsbeskyttelse. 

  Enhedspris Enhed Mængde Pris 

Dæksten, nye, inkl. ind-
bygning 

550 kr./m³ 373  205 000 kr.  

Filtersten inkl. indbygning 480 kr./m³ 384  184 000 kr.  

Geotekstil inkl. indbygning 35 kr./m² 731  26 000 kr.  

Dæksten, genindbygning 
af eksisterende 

200 kr./m³ 200  40 000 kr.  

Del sum        455 000 kr.  

Usikkerhed 10 %    46 000 kr.  

Anstilling og drift af byg-
geplads 

10 %    46 000 kr.  

Entreprenørbudget        546 000 kr.  

 

  

Tabel 4.10: Entreprenørbud-

get for Urskoven. 

Tabel 4.11: Entreprenørbud-

get for Kystvej. 
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4.5.2.3 Salgårdshøj 

For Salgårdshøj fås et totalt entreprenørbudget på 960 000 kr. ekskl. moms for 

anlæg af ny skråningsbeskyttelse.  

  Enhedspris Enhed Mængde Pris 

Dæksten, nye, inkl. ind-
bygning 

550 kr./m³ 675  371 000 kr.  

Filtersten inkl. indbygning 480 kr./m³ 791  380 000 kr.  

Geotekstil inkl. indbygning 35 kr./m² 1106  39 000 kr.  

Dæksten, genindbygning 
af eksisterende 

200 kr./m³ 58  12 000 kr.  

Del sum        801 000 kr.  

Usikkerhed 10 %    80 000 kr.  

Anstilling og drift af byg-
geplads 

10 %    80 000 kr.  

Entreprenørbudget        961 000 kr.  

4.5.2.4 Oversigt over anlægsbudget 

Det endelige anlægsbudget opnås ved at inkludere omkostninger til udbud og 

tilsyn samt en budgetpost til uforudsete udgifter. Det samlede anlægsbudgettet 

fremgår af Tabel 4.13. 

Det endelige anlægsbudget, under forudsætning af at alle 3 projektstrækninger 

udføres samtidigt, er 3 130 000 kr. ekskl. moms.  

  Enhedspris Enhed Pris 

Urskoven      1 114 000 kr.  

Kystvej      546 000 kr.  

Salgårdshøj      961 000 kr.  

Entreprenørbudget      2 621 000 kr.  

Uforudsete udgifter 10 %  262 000 kr.  

Udbudsprojekt og tilsyn      250 000 kr.  

Anlægsbudget     3 133 000 kr.  

 

  

Tabel 4.12: Entreprenørbud-

get for Salgårdshøj. 

Tabel 4.13: Samlet anlægs-

budget forudsat at alle 3 

projektstrækninger udføres 

som ét samlet projekt.  

 

Bemærk at budgetposten for 

udbud og tilsyn er et over-
slag. Omfanget af tilsyn 

afhænger blandt andet af 

entreprenørens erfaring. 



 

 

Gribskov Kommune  23. august 2019  www.niras.dk 

27 

5 Referencer 
Alina K. Kabuth, A. K. (2014). Multidecadal Shoreline Changes in Denmark. 

Journal of Coastal Research, 30, 714-728. 

CIRIA, CUR, CETMEF. (2007 (reprinted 2012)). The Rock Manual, The use of rock 

in hydraulic engineering (2nd edition). C683, CIRIA, London. 

DHI. (2018). Nordkystens fremtid - Myndighedsprojekt. Numerisk modelling, Fase 

2: Kystteknisk grundlag.  

DMI. (7. august 2018). Fremtidens vandstand omkring Danmark. Hentet fra DMI - 

Vejr, klima og hav: http://www.dmi.dk/laer-om/temaer/hav/fremtidens-

vandstand/ 

EurOtop. (2016). Manual on wave overtopping of sea defences and related 

structures.  

Komar, P. D. (1998). Beach Processes and Sedimentation 2nd Edition. Prentice 

Hall. 

Kystdirektoratet. (2018). Højvandsstastikker 2017. Kystdirektoratet, Miljø- og 

Fødevareministeriet. 

Kystdirektoratet. (7. august 2018). Landbevægelser i Danmark. Hentet fra 

Kysterne: http://kysterne.kyst.dk/landbevaegelser-i-danmark.html 

Kystdirektoratet. (29. januar 2019). Hentet fra Kystdirektoratets KystAtlas: 

http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8669133

b3f4842b7a9a19fb24b08ffd5 

NIRAS. (2018a). Nordkystens Fremtid, Forundersøgelser - Geologisk og geoteknisk 

desk study. Gribskov Kommune. 

NIRAS. (2018b). Nordkystens Fremtid. Forundersøgelser. Gribskov Kommune. 

NIRAS. (2018c). Nordkystens Fremtid, Myndighedsprojekt. Gribskov Kommune. 

 

 

  



 

 

Gribskov Kommune  23. august 2019  www.niras.dk 

28 

Appendix 1: Urskoven – Skråningsbeskyttel-

se 

Tegnings nr.: F1_K24_101 
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Appendix 2: Kystvej – Skråningsbeskyttelse 

Tegnings nr.: F1_K24_102 
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Appendix 3: Salgårdshøj – Skråningsbeskyt-

telse 

Tegnings nr.: F1_K24_103 
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+ÕÐÐTF 7100/68-9ÁÞ˜Á4141-215-139-2ÁèÁ26. februar 1993

ÁÞ˜ÁVivi Hansen

Helsinge Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 10
RÀ#Àdhusvej 3
3200  Helsinge

ÓÓÃÃVedr.: Kystbeskyttelse for matr.nre. 13b, 13u og 13v, VejbyÄÄ ÃÃby, Helsinge Kommune.ÄÄ

Ved brev af 25. februar 1993 har Helsinge Kommune ansÀQÀgt om tilladelse til at udfÀQÀre en skrÀ%ÀntfodssikringpÀ#À de kommu¬nalt ejede matr. nre. 
13ÃÃbÄÄ, 13ÃÃuÄÄ og 13ÃÃvÄÄ, Vejby by.

SkrÀ%Àntfodsbeskyttelsen agtes udfÀQÀrt tilsvarende den pÀ#À kyststrÀ%Àkningen allerede udfÀQÀrte beskyttelse,dvs. som stenkastning med topkote +3,0 DNN, 
og anlÀ%Àg 2,0 udlagt pÀ#À filtervÀ%Àv.

Sagen har ikke herfra vÀ%Àret sendt til udtalelse hos amtet, idet anlÀ%Àgget indgÀ#Àr som en del afen lÀ%Àngere skrÀ%Àntfods¬beskyttelse, hvortil der allerede 
er givet tilladelse.

PÀ#À det foreliggende grundlag skal Kystinspektoratet hermed meddele Dem tilladelse til at etablereden ansÀQÀgte skrÀ%Ànt¬fodsbeskyttelse i overensstemmelse 
med den fremsendte an¬sÀQÀgning.
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For tilladelsen gÀ%Àlder fÀQÀlgende vilkÀ#Àr:
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forsvarlig stand og til at À%Àndredet eller fjerne det, dersom der viser sig uforudsete, skadelige virkningersom fÀQÀlge af anlÀ%Àggets tilstedevÀ%Àrelse, eller 
dersom det forfalderog ikke straks genetableres.

2.ÂÂDer mÀ#À ikke uden Kystinspektoratets tilladelse foreta¬ges udvidelse af eller À%ÀndringerpÀ#À anlÀ%Àgget.

3.ÂÂUmiddelbart efter arbejdets afslutning indsendes til Kystinspektoratet ajourfÀQÀrte tegningervisende an¬lÀ%Àggets endelige udformning og nÀQÀjagtige 
placering,f.eks. angivet ved indmÀ#Àling af konstruktionen i forhold til matrikelskel.
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ordens skyld gÀQÀres opmÀ%Àrksom pÀ#À, at tilladelsen ik¬ke kan pÀ#ÀlÀ%Àgge Kystinspektoratet nogetansvar for konstruk¬tionens stabilitet eller holdbarhed, 
ligesom den ikke fri¬tager ejerenfor et i forbindelse med anlÀ%Àggets tilstedevÀ%À¬relse eventuelt opstÀ#Àende, civilretligt ansvar.

Dei nÀ%ÀrvÀ%Àrende tilladelse stillede vilkÀ#Àr kan pÀ#Àklages til Trafikministeriet, jfr. ÀÀ 4 i ministerietsbekendtgÀQÀrelse nr. 236 af 18. april 1988. Et 
eksemplar af bekendtgÀQÀrelsen vedlÀ%Àgges.

Medvenlig hilsen

Vivi Hansen

c.c. Frederiksborg Amt

Bilag
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