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Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse
A. Ansøger
Oplysninger om ansøger
Ansøger er den, som ønsker at etablere kystbeskyttelsen, og ansøger er ikke nødvendigvis
ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres. Der kan f.eks. være tale om beskyttelse
af bebyggelse på lejet grund, eller at kystbeskyttelsen foretages på en ubebygget
strandmatrikel, som ikke ejes af den, der ønsker og opnår fordel af kystbeskyttelsen.
Såfremt ansøger ikke er grundejer, skal der fremsendes samtykkeerklæring fra grundejer.
Samtykkeerklæring findes på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.
Er der tale om flere ansøgere, kan oplysninger om disse ligeledes fremgå af
samtykkeerklæringer vedlagt ansøgningen.
Navn

Guldborgsund Kommune v/ Jakob Lysholdt

Postadresse

Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefonnummer

25180841

E-mail

jls@guldborgsund.dk

Er ansøger ejer af ejendommen, hvor
kystbeskyttelsen placeres?

Nej. Oplysninger om ejer fremgår af
samtykkeerklæring vedlagt ansøgningen

Evt. samtykkeerklæring

Samtykkeerklaering.pdf (45 KB)

B. Eventuel repræsentant for ansøger
Oplysninger om eventuel repræsentant for ansøger
Ansøger, som ønsker at etablere kystbeskyttelse, kan vælge at lade sig repræsentere af
eksempelvis en rådgiver, entreprenør eller en anden grundejer.
Partsrepræsentanten vil fungere som projektansvarlig og være kontaktperson til
Guldborgsund Kommune under sagens behandling. Afgørelse med tilhørende vilkår udstedes
altid til ansøger.
Hvis ansøger vælger at lade sig repræsentere af anden part, skal der fremsendes
samtykkeerklæring fra ansøger. Eksempel på samtykkeerklæring kan findes på Guldborgsund
Kommunes hjemmeside.
Navn

Sweco v/ Niklas Jensen

Postadresse

Skibhusvej 51
5000 Odense C

Telefonnummer

28783553

E-mail

niklas.jensen@sweco.dk

C. Projektets placering
Projektets placering
Her angives hvor kystbeskyttelsen fysisk skal placeres, hvis dette ikke sker på ejers
folkeregisteradresse som oplyst under punkt A. Kystbeskyttelsen kan f.eks. etableres på ejers
sommerhusadresse eller på et fællesareal under en grundejerforening.
Hvis projektet strækker sig over flere matrikler, skal disse nævnes under punkt O ”Andre
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oplysninger”.
Hvis den ansøgte kystbeskyttelse strækker sig over flere matrikler, skal ansøgningen
vedlægges samtykkeerklæringer fra alle berørte grundejere. Eksempel på samtykkeerklæring
kan findes på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.
Det er vigtigt, at ejendommens matrikelnummer og ejerlavsbetegnelse angives. Disse
oplysninger kan findes i ejendommens skøde, indhentes fra kommunen eller findes på f.eks.
Danmarks Arealinformation.
Adresse

Stationsvejen 11

Postnummer

4874

By

Gedser

Kommune

Guldborgsund

Matrikelnummer og ejerlav

42aa Gedsskov Huse, Gedseby, Gedseby, By

Hvad er projektets karakteristika?

Ca 100 meter højvandsmur i beton i højde
fra ca 20 cm til 80 cm, nyt vejbump ca 15 m
bredt og 12 m langt ihøjde på ca 20 cm
samt terrænregulering i grønt areal udne
beskyttelse på ca35 meters længde og 2,5
m bredde

Beskriv hele projektets udformning

Betonmur tilsluttes eksisterende dige i
områdets østligste punkt og forløber mod
vest i kote 2,6 svarende til sikringsniveau i
vedtægter for eksisterende digelag. Muren
afsluttes i højde på ca 25 cm ved vejbump
over Stationsvenjen, og herefter kommer
yderligere ca 35 m terrænregulering, hvor
muld afrømmes og der udlægges lerjord af
egnet kvalitet til sikringskoten, højeste
højde ca 40 cm. Terrænregulering afsluttes
ved naturligt højt terræn.
Hele anlægget erstatter udtjent mobil
højvandsmur, der har været på området
tidligere, og som er udtjent.

D. Projektets indvirkning på miljøet
Projektets indvirkning på miljøet
Det fremgår af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM) (miljøvurderingsloven), at projekter om kystbeskyttelsesforanstaltninger skal screenes
i forhold til at vurdere, om de har en væsentlig påvirkning af miljøet. Screeningen skal
foretages med udgangspunkt i de kriterier, som er beskrevet i lovens bilag 6. Dette gælder
både for anlæg på land og på søterritoriet.
Projektet vil, som udgangspunkt, være VVM- pligtigt, hvis det må forventes at være i konflikt
med den nuværende anvendelse af området, naturressourcernes relative rigdom, kvaliteten
og regenereringskapaciteten af det naturlige miljø eller det naturlige miljøs bæreevne. Med
regenereringskapaciteten af det naturlige miljø menes det naturlige miljøs evne til at
genfinde sin oprindelige tilstand efter endt indvirkning.
I forhold til indvirkningens størrelsesorden og rumlig udstrækning skal indvirkningens
geografiske område og omfanget af personer, der berøres, oplyses. Det skal beskrives,
hvilken indvirkning der kan forventes, samt om indvirkningen vil have en
grænseoverskridende karakter – både nationalt (dvs. overskride kommune- og
regionsgrænser) og mellem andre lande.
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Indvirkningens intensitet og kompleksitet skal tages i betragtning. Et projekt kan således give
anledning til en så sammensat indvirkning på miljøet, at det, uanset at det for hver enkelt
miljøparameter overholder de vejledende grænseværdier og miljømål, alligevel må forventes
at få en væsentlig indvirkning på miljøet som følge af indvirkningens kompleksitet. Det kan
være sammensætningen af stoffer, placering og virksomhedens karakter, der udløser krav
om miljøvurderingspligt. Derudover skal indvirkningens sandsynlighed oplyses.
Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet skal beskrives. Et
projekt, hvor indvirkningerne på miljøet er kortvarige, sjældne eller hvor miljøet hurtigt
genfinder sin oprindelige tilstand efter endt indvirkning, vil alt andet lige blive vurderet til at
have en væsentligt mindre grad af indvirkning end et projekt, hvor indvirkningerne på miljøet
enten er vedholdende eller hyppige og hvor indvirkningerne vil udgøre en blivende ændring af
det oprindelige miljø, uanset om projektet eventuelt senere opgives. Andre eksisterende
og/eller godkendte projekters indvirkninger på miljøet skal sammenholdes med det ansøgte
projekts indvirkninger, dvs. de kumulative indvirkninger.
Beskriv indvirkningens størrelsesorden og
rumlige udstrækning

Ingen indvirkning - anlægget påvirker ikke
arealer af miljømæssig betydning.

Beskriv indvirkningens art
Beskriv indvirkningens grænseoverskridende
karakter
Beskriv indvirkningens intensitet og
kompleksitet
Beskriv indvirkningens sandsynlighed
Beskriv indvirkningens forventede
indtræden, varighed, hyppighed og
reversibilitet
Beskriv kumulationen af projektets
indvirkninger med indvirkningerne af andre
eksisterende og/eller godkendte projekter
Beskriv muligheden for reelt at begrænse
indvirkningerne

E. Hvad søges der om beskyttelse mod?
Hvad søges der om beskyttelse mod?
Her angives, om der søges om beskyttelse mod havets erosion eller mod oversvømmelse. I
nogle tilfælde kan der være behov for begge dele.
Tilladelse til erosionsbeskyttelse: Der kan foretages kystbeskyttelse af fast ejendom i bred
forstand. Der kan eksempelvis gives tilladelse til kystbeskyttelse af beboelse, skure, terrasser
og infrastruktur, men også arealer (landbrugsjord, parker, haver, endnu ubebyggede
grunde). Den kompetente myndighed vurderer behovet både ud fra forholdene på den
enkelte ejendom og på strækningen som helhed, idet vi ud fra kystbeskyttelsesloven skal
afveje en række hensyn.
Tilladelse til højvandsbeskyttelse: Behov for beskyttelse mod oversvømmelse er til stede, når
markante eller gentagne oversvømmelser fra havet medfører væsentlige skader på ejendom
(materiel, løsøre, bebyggelse, landbrugsjord, infrastruktur m.v.). Den kompetente myndighed
vurderer behovet både i forhold til det man ønsker at beskytte og i forhold til strækningen
som helhed, idet vi ud fra kystbeskyttelsesloven skal afveje en række hensyn.
E. Hvad søges der om beskyttelse mod?
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F. Beskrivelse af eksisterende og/eller godkendte forhold
Beskrivelse af eksisterende og/eller godkendte forhold
Det er vigtigt for sagens behandling, at de eksisterende forhold på ejendommen beskrives,
herunder om der er eksisterende kystbeskyttelse og hvornår og af hvem, den er etableret. Er
der tidligere udstedt en tilladelse til kystbeskyttelse på matriklen, anføres tilladelsens
dokumentnummer. Hvis der er et eksisterende anlæg, uden at der er kendskab til en
tilladelse, anføres anlæggets formodede etableringsår.
Findes der allerede kystbeskyttelse på
ejendommen eller tilladelse til
kystbeskyttelse på ejendommen?

Ja

Hvis ja, hvilken?

Andet

Hvis Andet, angiv hvilket her

Højvandsmur og mobil højvandssikring.

Hvis ja, angiv dok.nr. for evt. tilladelse eller omtrentligt år for etablering
Hvis ja, angiv dok.nr. for evt. tilladelse:
eller
Omtrentligt år for etablering:

1970

Hvis ja, er kumulation med det ansøgte projekt og eksisterende og/eller godkendte
forhold?
Hvis ja, er kumulation med det ansøgte
projekt og eksisterende og/eller godkendte
forhold?

Ja – Beskriv hvilke forhold og kumulationen

Hvis Ja, beskriv hvilke forhold og
kumulationen

Anlæggene fuldender den sikringslinje og kote der er beskrevet i vedtægter for
eksisterende digelag.

G. Værdier
Hvilke værdier ønskes beskyttet?
Det er ikke uden omkostninger at etablere og vedligeholde kystbeskyttelse, og det vil derfor
være en fordel for grundejerne i sager, der igangsat efter § 1 a, at gøre sig tanker om,
hvorvidt omkostningerne står mål med de værdier, som ønskes beskyttet i kystbeskyttelsens
levetid. Faktorer som den forventede levetid af det beskyttede og af kystbeskyttelsen, hvor
stor en skade der kan ske (især ved oversvømmelse) samt affektionsværdi af det beskyttede
kan medtages i vurderingen.
I ansøgninger om beskyttelse mod oversvømmelse kan det ligeledes være relevant at
beskrive eventuelle tidligere oversvømmelser af grunden.
Hvilke værdier ønskes beskyttet?

Hus eller anden bebyggelse med faste
installationer
Infrastruktur (vej, sti, kloak m.v.)

Hvis Andet, hvilket?
Hvorfor er kystbeskyttelse nødvendig?
Beskriv hyppigheden af tidligere
oversvømmelser

Der er ikke beskrevet tidligere
oversvømmelser, men anlægget er
nødvendigt for funktionaliteten af
eksisterende diger.

Beskriv erosionens omfang

ingen

Beskriv skader efter oversvømmelse eller
erosion m.v.

ingen kendte
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Ved sager om kommunale fællesprojekter:
Ansøgers overvejelser omkring værdien og
levetiden af det, der ønskes beskyttet i
forhold til udgifterne til etablering og
vedligeholdelse af kystbeskyttelsen over en
længere periode på 25-50 år:

H. Skovloven
Skovloven
Generelt om punkt H-J
En tilladelse efter lov om kystbeskyttelse m.v. til udførelse af en
kystbeskyttelsesforanstaltning vil i overensstemmelse med reglerne herom i den relevante
lovgivning erstatte en række tilladelser, godkendelser m.v., som ville være nødvendige for at
gennemføre foranstaltninger omfattet af kystbeskyttelsestilladelsen (En
kystbeskyttelsestilladelse kan i overensstemmelse med vandløbsloven erstatte nødvendige
tilladelser, godkendelser m.v.).
Når en dispensation eller tilladelse ikke meddeles som en selvstændig afgørelse, men
erstattes af (inkluderes i) en samlet tilladelse til etablering af kystbeskyttelse, vil den
samlede kystbeskyttelsestilladelse blive truffet med hjemmel i kystbeskyttelsesloven og ud
fra de hensyn, som er angivet i kystbeskyttelsesloven. Disse hensyn omfatter også de hensyn
som de inkluderede regler varetager.
Ansøgningsskemaets punkt H-J stiller derfor krav om de særlige oplysninger, der er
nødvendige, for at Guldborgsund Kommune kan tage stilling til, om
kystbeskyttelsestilladelsen i overensstemmelse med den relevante lovgivning vil skulle (fsv.
vandløbsloven: vil kunne) erstatte visse nødvendige tilladelser, godkendelser m.v., og i den
forbindelse sikre, at de hensyn, som de inkluderede regler varetager, kan indgå i
myndighedens samlede afvejning af, om der skal gives tilladelse til
kystbeskyttelsesforanstaltningen.
Punkt H. Skovloven
Her skal belyses hvilke alternative placeringer der er af den ønskede kystbeskyttelse. Da det
er et vigtigt hensyn, der varetages efter skovloven.
De samfundsinteresser der bliver beskyttet ved anlæg af kystbeskyttelsen skal nøje
beskrives. Samfundsmæssige interesser kan f.eks. være: veje, ledningstracer, fortidsminder,
landskabselementer og rekreative interesser.
I forhold til arealer omfattet af skovlovens § 27 og § 28 beskrives det hvordan man bedst
undgår at berøre de nævnte naturtyper, og hvis det ikke er muligt, så beskrives de
naturtyper som forventes at blive skabt efter endt anlægsarbejde.
Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v. efter anden lovgivning, som
ville være nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om
tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v.
Hvis de ansøgte
kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes
udført på et areal, der er fredskovspligtigt
efter skovloven, oplyses om det er muligt at
placere anlægget uden for det
fredskovspligtige areal?
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Beskriv de samfundsmæssige interesser, der
begrunder, at
kystbeskyttelsesforanstaltningen udføres på
det fredskovspligtige areal.

ej relevant

Hvis de ansøgte
kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes
udført på et areal med ”skovbryn af løvtræer
og buske” der er omfattet af § 27 i
skovloven, beskrives, hvorvidt områdets
økologiske funktionalitet forsat kan
opretholdes, når projektet er udført.

ej relevant

Hvis de ansøgte
kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes
udført på et areal med ”søer, moser, heder,
strandenge eller strandsumpe, ferske enge
og biologiske overdrev, som ikke er omfattet
af naturbeskyttelseslovens § 3 pga. for lille
størrelse” der er omfattet af § 28 i
skovloven, beskrives, hvorvidt områdets
økologiske funktionalitet forsat kan
opretholdes, når projektet er udført.

ej relevant

I. Jagt- og vildtforvaltningsloven
I. Jagt- og vildtforvaltningsloven
Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som
ville være nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om
tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v.
Formålet med vildtreservater omfattet af jagt- og vildtforvaltningsloven er at beskytte og
ophjælpe landets vildtbestande og sikre raste- og fødesøgningsområder for trækkende fugle.
I langt de fleste vildtreservatbekendtgørelser er der bl.a. bestemmelser om forbud mod
færdsel – enten tidsbegrænset forbud eller generelt forbud. Formålet med færdselsforbud er
at sikre vildtet mod forstyrrelser. Færdselsforbud kan få betydning for ansøgninger om
kystbeskyttelsesforanstaltninger. I bekendtgørelsen for det enkelte vildtreservatet kan man
finde nærmere oplysninger om vildtreservatets udpegningsgrundlag, særlige
beskyttelsesforhold og eventuelle færdselsforbud m.v., der kan have betydning for projektet.
Hvis det ansøgte kystbeskyttelsesprojekt ligger i et vildtreservat skal det i ansøgningen
nærmere begrundes, hvorfor det er nødvendigt at placere anlægget i vildtreservatet og
projektets omfang og anlægsfase skal nærmere beskrives, herunder hvilke maskiner, der skal
anvendes, og på hvilket tidspunkt af året projektet ønskes gennemført. Hvis projektet ønskes
gennemført i perioder, der i det pågældende vildtreservat er særligt sårbare f.eks. på grund
af yngletid eller, hvis reservatet er rasteplads for trækkende fugle på det tidpunkt af året,
hvor det ansøgte projekt ønskes gennemført, skal der angives en nærmere begrundelse
herfor.
Hvis de ansøgte
kystbeskyttelsesforanstaltninger skal udføres
i et vildtreservat, beskrives den nærmere
begrundelse for dette indgreb.

ej relevant

Beskriv projektets omfang og anlægsfasen,
herunder hvilke maskiner, der skal anvendes
og hvilket tidspunkt på året projektet ønskes
gennemført.

ej relevant
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Hvis de ansøgte
kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes
udført på særligt for det pågældende
vildtreservat sårbare tidspunkter, fx
yngletid, rastetid el.lign., beskrives hvorfor
det er nødvendigt.

ej relevant

J. Lov om vandløb og lov om vandplanlægning
J. Lov om vandløb og lov om vandplanlægning
Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som
ville være nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om
tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v.
Lov om vandløb: Til brug for vurderingen af om det er hensigtsmæssigt, at en afgørelse efter
vandløbsloven vedrørende kystbeskyttelsesforanstaltninger meddeles
som en selvstændig afgørelse eller med fordel kan erstattes af tilladelsen
efter kystbeskyttelsesloven, jf. vandløbslovens § 7 b, er det nødvendigt med nærmere
oplysninger om de ansøgte konkrete beskyttelsesforanstaltningers indvirkning på vandløb,
grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, søer eller andre lignende indvande samt diger, sluser,
broer og andre anlæg i og ved vandløb.
Vil der være en indvirkning, som efter vandløbsmyndighedens vurdering kræver
gennemførelse af foranstaltninger efter vandløbsloven, fx behov for vandløbsregulering efter
lovens kapitel 6, må vandløbsmyndigheden yderligere vurdere, om foranstaltningerne kan
gennemføres uden afholdelse af udgifter, herunder bidragsfordeling, og erstatning for tab ved
gennemførelse af foranstaltningerne. Vandløbsmyndigheden må desuden yderligere vurdere,
om foranstaltningerne vil have betydning for vandløbsregulativer for offentlige vandløb og
private vandløbs vandføringsevne. Vurderes det nødvendigt at træffe afgørelse om
økonomiske spørgsmål, herunder bidragsfordeling samt afgørelse vedrørende
vandløbsregulativer for offentlige vandløb og afgørelser vedrørende private vandløbs
vandføringsevne m.v. efter vandløbslovens kapitel 5, kan afgørelsen ikke erstattes af en
tilladelse efter kystbeskyttelsesloven, jf. vandløbslovens § 7 b, stk. 2.
Uafhængigt af om tilladelse eller godkendelse efter vandløbsloven kan omfattes af en
tilladelse til kystbeskyttelse, vil det være nødvendigt med oplysning om, hvorvidt de ansøgte
kystbeskyttelsesforanstaltninger har indvirkning på vandløb og søer omfattet af miljømål
efter bekendtgørelse om miljømål, idet myndigheder ikke uden tilladelse fra miljø- og
fødevareministeren må træffe afgørelser, der vil forringe tilstanden for overfladevandområder
eller grundvandsforekomster eller forhindre, at de fastlagte mål i bekendtgørelse om miljømål
for overfladevandområder og grundvandsforekomster bliver nået, jf. nedenfor under lov om
vandplanlægning.
Lov om vandplanlægning: Afgørelser om bl.a. tilladelse til kystbeskyttelsesforanstaltninger
skal ske inden for rammerne af vandplanlægningen efter lov om vandplanlægning. Efter § 8 i
bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter må myndigheder ikke træffe
afgørelser, der vil forringe tilstanden for overfladevandområder (herunder bl.a.
kystvandområder) eller grundvandsforekomster eller forhindre, at de fastlagte mål i
bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster bliver
nået.
Nye ændringer af overfladevandområders fysiske (hydromorfologiske) karakteristika eller
ændringer i grundvandsforekomsters niveau, der vil forringe aktuel tilstand eller forhindre
målopfyldelse kan tillades af miljø- og fødevareministeren efter reglerne i henholdsvis § 4 i
bekendtgørelse om miljømål og § 7 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer. Der henvises i
øvrigt til ”Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer”, juli 2017, henholdsvis afsnit
7, om særlige aktiviteter, der kan føre til, at foranstaltninger ikke skal gennemføres som
planlagt, og afsnit 8, om rammen for myndigheders administration af lovgivning.
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Vandområdeplanerne for Danmarks 4 vandområdedistrikter, bekendtgørelse om miljømål,
bekendtgørelse om indsatsprogrammer, vejledning om indsatsprogrammer og MiljøGIS for
vandområdeplaner kan findes på miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-20152021/vandomraadeplaner-2015-2021/
Oplysninger om de ansøgte
kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning
på vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og
dræn, søer eller andre lignende indvande.

Anlægget påvirker ikke afvandingsmæssige
forhold. Det er af forsyningsselskab oplyst at
der er højvandslukker i eksisterende
afvanding.

Oplysninger om de ansøgte
kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning
på diger, sluser, broer og andre anlæg i og
ved vandløb.

ej relevant

Oplysning om de ansøgte
kystbeskyttelsesforanstaltninger har
indvirkning på vandløb eller søer, der er
omfattet af et miljømål efter bekendtgørelse
om miljømål for overfladevandområder eller
grundvandsforekomster.

nej

K. Kystbeskyttelse mod erosion
Kystbeskyttelse mod erosion
Valg af kystbeskyttelsesmetode skal træffes ud fra behovet for kystbeskyttelse på
ejendommen, ud fra de naturgivne forhold på stedet og ud fra området som helhed. Den
rigtige kystbeskyttelsesløsning skal yde den fornødne beskyttelse og reducere risikoen uden
at være større end nødvendigt. Kystbeskyttelse skal indpasses bedst muligt i omgivelserne og
med mindst mulig påvirkning af naboejendommene.
Du kan læse mere om forskellige metoder til erosionsbeskyttelse på Kystdirektoratets
hjemmeside www.kyst.dk
Erosionsbeskyttelse kan med både teknisk og økonomisk fordel udføres som en samlet
løsning for flere ejendomme.
Hvilken type kystbeskyttelse søges der om
tilladelse til?

Andet

Hvis andet, hvad?

Højvandsmur, vejbump, terrænregulering

Er der tale om:
Er der tale om:

Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner
og/eller materialer

*) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en forudgående tilladelse ikke
nødvendig

L. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod
erosion
Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion
Det er vigtigt for sagens behandling, at alle nødvendige oplysninger foreligger. Dels af hensyn
til Guldborgsund Kommunes sagsbehandling, men også af hensyn til høring af andre
myndigheder og orientering af naboer og interesseorganisationer.
Kortmateriale: Kort med matrikelgrænser skal tydeligt vise det beskyttede og afstanden fra
dette til skræntkanten samt længden af kystbeskyttelsen. Anlæg, afstande mv. kan f.eks.
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indtegnes med tusch på kortet. Kortet kan suppleres med et ortofoto (luftfoto). Kort og
ortofotos kan findes på f.eks. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ eller på
Guldborgsund Kommunes hjemmeside.
Målsatte snittegninger: På snittegningen angives f.eks. tykkelse af sandlag, stenstørrelse,
højde, bredde samt hældning af kystbeskyttelsen. Tegningen skal forsynes med koter, som er
højden over daglig vande, målt i meter. Alle kote-angivelser skal opgives i DVR90 (Dansk
Vertikal Reference 1990). Principskitser, der viser opbygningen af forskellige former for
beskyttelse mod erosion, kan findes på www.kyst.dk.
Anlæggets dimensionering: Kystbeskyttelse bør ikke være større end nødvendigt, men det
skal også yde den fornødne beskyttelse og reducere risikoen over tid, og det bør overvejes,
om der skal tages højde for klimaændringer. Derfor bør kystbeskyttelsen dimensioneres
korrekt til kyststrækningens aktuelle forhold som bølgepåvirkning, vindretninger og
statistiske højvandssituationer. Det er vigtigt, at kystbeskyttelsen projekteres, så
offentlighedens passage til og langs stranden sikres. Hvis projektet bevirker, at afstanden
mellem kystlinje og skrænt ved normalvandstand bliver væsentlig mindre pga.
kystbeskyttelsens omfang eller kystens tilbagerykning, skal der ved projekteringen tages
højde for dette i form af sandfodring, etablering af passage i anlægget eller andet.
Informationer om højvandshændelser, bølgeenergi, kysttyper m.v. kan ses på
hjælpeværktøjet ´Kystplanlæggeren´ på www.kyst.dk og www.klimatilpasning.dk.
Kystbeskyttelsens effekt: Kystbeskyttelse er et indgreb i den naturlige dynamik på kysten.
Etablering af kystbeskyttelse, især i form af hårde konstruktioner som skråningsbeskyttelse,
høfder og bølgebrydere, medfører konsekvenser for andre ejendomme på kysten, f.eks. i
form af øget erosion nedstrøms. Det skal derfor vurderes, hvilken effekt kystbeskyttelsen vil
have over en længere årrække, og om den vil skade nabostrækningerne. Herved klarlægges
bl.a. landskabelige og visuelle påvirkninger og om der bør suppleres med sandfodring for at
kompensere for sandtab (fastholde strand og passagemulighed). På www.kyst.dk kan du læse
mere om kystbeskyttelses indvirkning på kystens udvikling og naturlige processer.
Søkort, hvorpå anlægget er indtegnet, skal vedlægges, hvis kystbeskyttelsen strækker sig ud
på søterritoriet.
Fotos: Fotos skal vedlægges for at belyse sagen bedst muligt. Det er vigtigt, at billederne så
godt som muligt illustrerer kystens beskaffenhed, og det bør også angives på kortet, hvor de
enkelte fotos er taget.
Materiale på nedenstående liste vedlægges ansøgningen
• Kort, der viser matrikelgrænser, bebyggelse/infrastruktur og skræntkant. På kortet
skal afstanden fra bebyggelse til skræntkanten angives, og kystbeskyttelsens
placering skal fremgå tydeligt.
• Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. For
sandfodring skal mængde udlagt materiale pr. løbende meter kyst samt lagets
tykkelse og profil oplyses. For kystbeskyttelsesanlæg skal materialestørrelse, tykkelse
af lag, hældning og top- og bundkote i DVR90 fremgå.
• Redegørelse for anlæggets dimensionering. Guldborgsund Kommune forbeholder sig
ret til at stille krav om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for
kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis dette skønnes nødvendigt.
• En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af
kystbeskyttelsesforanstaltningen.
• En redegørelse af, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen for erosion over tid,
herunder at den eksisterende adgang til og langs stranden bevares.
• Kystbeskyttelse, som etableres på søterritoriet, skal indtegnes på søkort.
• Fotos af stedet hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser afstanden mellem
skrænten og det, der ønskes beskyttet. Vedlæg også gerne fotos der viser
strækningen på hver side af lokaliteten
• Samtykkeerklæringer
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1) Ved flere ansøgere
2) Når der er en repræsentant for ansøger
3) Når kystbeskyttelse etableres på anden ejendom end ansøgers
4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt.
negative påvirkning af deres ejendom

Nødvendige bilag til ansøgning om
beskyttelse mod erosion

A129531-03-001 Stormflodsstrategi for
Guldborgsund Kommune rev_2.pdf (1,95
MB)
Kendelse 6-7-1963 - Dige og
kystbeskyttelsesanlaeg ved Gedser.pdf (1,85
MB)
Vedtaegter for Gedser og Svinehavesoe
Digelag - juli 1963.pdf (1009 KB)
Plantegning_1_110.pdf (1,17 MB)

M. Kystbeskyttelsesmetode mod oversvømmelse
Kystbeskyttelsesmetode mod oversvømmelse
Valg af kystbeskyttelsesmetode skal træffes ud fra behovet for kystbeskyttelse på
ejendommen, ud fra de naturgivne forhold på stedet og ud fra området som helhed. Den
rigtige kystbeskyttelsesløsning bør yde den fornødne beskyttelse og reducere risikoen over tid
uden at være større end nødvendig. Kystbeskyttelse skal indpasses bedst muligt i
omgivelserne og med mindst mulig påvirkning af naboejendommene. Du kan læse mere om
forskellige metoder til højvandsbeskyttelse på www.kyst.dk
Højvandsbeskyttelse kan med både teknisk og økonomisk fordel udføres som en samlet
løsning for flere ejendomme.
Hvilken type kystbeskyttelse?

Højvandsmur
Andet

Hvis andet, hvilket?

Terrænregulering, vejbump

Er der tale om:
Er der tale om:

Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner
og/eller materialer

*) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en forudgående tilladelse ikke
nødvendig

N. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod
oversvømmelse
Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod oversvømmelse
Det er vigtigt for sagens behandling, at alle nødvendige oplysninger foreligger. Dels af hensyn
til Guldborgsund Kommunes egen sagsbehandling, men også af hensyn til høring af andre
myndigheder og orientering af naboer og interesseorganisationer.
Kortmateriale: Kort med matrikelgrænser og højdekurver skal tydeligt vise bebyggelse og
højvandsbeskyttelsens placering, f.eks. linjeføringen af et dige. Ligeledes skal det område,
som opnår fordel af højvandsbeskyttelsen markeres. Kortet kan suppleres med et ortofoto
(luftfoto). Kort og ortofotos kan findes på f.eks. www.miljoportalen.dk eller på Guldborgsund
Kommunes hjemmeside.
Målsatte snittegninger: På snittegningen angives f.eks. et diges kronehøjde og -bredde samt
hældninger på for- og bagskråning. Endvidere skal digets opbygning og materialevalg
fremgå. Tegningen skal forsynes med koter, som er højden over daglig vande, målt i meter.
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Alle kote-angivelser skal opgives i DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990). Principskitser, der
viser opbygningen af forskellige former for beskyttelse mod oversvømmelse, kan findes på
www.kyst.dk.
Anlæggets dimensionering: Anlæg til beskyttelse mod oversvømmelse bør ikke være større
end nødvendigt, men det skal også yde den fornødne beskyttelse, og det bør overvejes, om
der skal tages højde for klimaændringer. Derfor bør anlægget dimensioneres korrekt til
kyststrækningens aktuelle forhold som f.eks. bølgepåvirkning, vindretninger og statistiske
højvandssituationer. Beskyttelse mod oversvømmelse bør generelt trækkes så langt tilbage
fra kysten som muligt. Informationer om højvandshændelser, bølgeenergi, kysttyper m.v.
kan ses på hjælpeværktøjet ´Kystplanlæggeren´ på www.kyst.dk og www.klimatilpasning.dk.
Kystbeskyttelsens effekt: Kystbeskyttelse er et indgreb i den naturlige dynamik på kysten.
Etablering af højvandsbeskyttelse kan medføre konsekvenser for andre arealer på kysten,
f.eks. tørlægning af naturområder, som før blev oversvømmet jævnligt. Det skal derfor
vurderes, hvilken effekt kystbeskyttelsen vil have over en længere årrække og om den vil
skade nabostrækninger. Herved klarlægges det, om projektet bør indeholde kompenserende
foranstaltninger. Etablering af kystbeskyttelse, især i form af hårde konstruktioner som
skråningsbeskyttelse på for-skråninger og spuns kan medføre konsekvenser for andre
ejendomme på kysten, f.eks. i form af øget erosion nedstrøms. På www.kyst.dk kan du læse
mere om kystbeskyttelses indvirkning på kystens udvikling og naturlige processer.
Fotos: Fotos vedlægges for at belyse sagen bedst muligt. Det er vigtigt, at billederne så godt
som muligt illustrerer kystens beskaffenhed, og det bør også angives på kort, hvor de enkelte
fotos er taget.
Nedenstående liste skal vedlægges ansøgningen
• Kort, der viser matrikelgrænser og højdekurver. På kortet skal
bebyggelse/infrastruktur samt højvandsbeskyttelsens placering fremgå tydeligt.
•

Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg.
Topkote, hældninger, bredde m.v. af konstruktionen skal fremgå af snittegningerne.

•

Redegørelse for anlæggets dimensionering. Guldborgsund Kommune forbeholder sig
ret til at stille krav om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for
kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis dette skønnes nødvendigt.

•

En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af
kystbeskyttelsesforanstaltningen.

•

En redegørelse for, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen mod oversvømmelse over
tid, herunder at den eksisterende adgang til og langs stranden bevares.

•

Fotos af stedet, hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser ejendom og det
omkringliggende område.

•

Samtykkeerklæringer
1) Ved flere ansøgere
2) Når der er en repræsentant for ansøger
3) Når kystbeskyttelse etableres, på anden ejendom end ansøgers
4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt.
negative påvirkning af deres ejendom

Nødvendige bilag til ansøgning om
beskyttelse mod oversvømmelse
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O. Andre oplysninger af relevans for ansøgningen
Her anføres andre oplysninger, der kan have relevans for ansøgningen
Kan evt. uddybes i bilag
Eventuelle bilag

P. Offentliggørelse af ansøgningen
Offentliggørelse af ansøgningen
Guldborgsund Kommune er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om
ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse. Endvidere hører vi andre relevante myndigheder
om projektets eventuelle indvirkning på deres forvaltningsområder. Ved at give tilladelse til
offentliggørelse af oplysningerne på Guldborgsund Kommunes hjemmeside, lettes
sagsgangen betydeligt.
Det er Guldborgsund Kommunes praksis, at ansøgningen offentliggøres på Guldborgsund
Kommunes hjemmeside, www.guldborgsund.dk
Det sker som led i den høring og orientering, som Guldborgsund Kommune er forpligtiget til
at gennemføre.
Herved opnås en effektiv og hurtigere behandling af sagen. I henhold til persondataloven vil
følsomme personoplysninger og oplysninger om rent private forhold, uanset denne accept,
ikke blive offentliggjort. Det samme gælder oplysninger, som efter offentlighedsloven er
undtaget fra aktindsigt.
Erklæring om offentliggørelse

Ja - jeg, som er ansøger som angivet i pkt.
A, er indforstået med at oplysninger fra
ansøgningen offentliggøres på Guldborgsund
Kommunes hjemmeside

Resume side
Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.
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Koordinater i UTM zone 32N
689237 6051442

Omtrentlig boringsplacering
Fastlægges på lokaliteten, under hensyn til lokale forhold og
ledningsoplysninger.

376-25032010335390
Samtykkeerklæring (Kystbeskyttelse)
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Samtykkeerklæring (Kystbeskyttelse)
Samtykke
Undertegnede ejer af ejendommen
Matrikelnummer og ejerlav

42aa Gedsskov Huse, Gedsesby Gedesby By,
Gedseby

Vejnavn og husnummer

Stationsvej

Postnummer og by

4874 Gedser

Bemyndiger herved
Navn

Guldborgsund Kommune

Postadresse

Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Hvilken type bemyndigelse gives?
A) Udfyldes ved partsrepræsentation eller
ved flere ansøgere, der deler ansvar for
kystbeskyttelsesforanstaltningen samt
anlægs-og driftsudgifter
B) Udfyldes ved ansøgning om
kystbeskyttelse på anden ejendom end
ansøgers

til at søge om kystbeskyttelse, som
etableres på min ovennævnte ejendom
Jeg er indforstået med, at der i forbindelse
med en eventuel tilladelse tinglyses en
servitut på min ejendom om, at
kystbeskyttelsen (herunder etablering og
vedligeholdelse) tåles af mig og fremtidige
ejere af ejendommen

Resume side
Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.
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Notat
Højvandssikring ved Gedser Færgehavn
Projekt: Geder Højvandssikring, skitseprojekt

Udfærdiget af: Per K. Rasmussen

Projektnummer: 23.0508.02

Dato: 2021-10-12

Projektleder: Oliver Ries

Kontrolleret af: Oliver Ries

Til

: Guldborgsund Kommune

Fra

: Per Kofoed Rasmussen & Oliver Ries

Bilag

: Plantegning og tværsnit af betonmur

Kopi til

: Jakob Lysholdt

1.

Indledning
Sweco og Guldborgsund Kommune har pr. 23. august 2021 indgået aftale om teknisk rådgivning for etablering af højvandssikring ved Gedser Færgehavn. Nærværende notat beskriver forslag til skitseprojekt for etablering af denne højvandssikring.
Skitseprojektet er blevet udarbejdet på basis af en fælles inspektion, med deltagelse af repræsentanter for Scandlines, af området ved færgehavnen, der skal
højvandssikres således at Gedser By i fremtiden vil være beskyttet mod stormfloder op til kote +2,50 m DVR90. Desuden har Guldborgsund Kommune leveret diverse informationer, bl.a. om ledninger som grundlag for skitseprojekteringen, og
tidligere materiale udarbejdet omkring udformning af denne højvandssikring.
For at opnå den angivne nye sikringskote på +2,50 m DVR90 skal der etableres
ny højvandssikring over en strækning med en samlet længde på ca. 150 m.

2.

Eksisterende forhold

2.1.

Terræn

2.1.1.

Datagrundlag
Fra https://kortforsyningen.dk er downloaded oplysninger om terrænforhold, som
sammen med ortofotos har udgjort grundlaget for etablering af CAD-terrænmodel
for projektområdet.

2.2.

Eksisterende konstruktioner
Ved den østlige ende af den nye højvandssikring er der et eksisterende jorddige,
der forløber langs østsiden af Scandlines’ indhegnede parkeringsplads. Dette jorddige har tilstrækkelig høj kronekote ift. det ønskede nye sikringsniveau på +2,50 m
DVR90.
Mellem Scandlines’ parkeringsplads og Stationsvejen/Jernbanevejen er et eksisterende ca. 2,50 m højt trådhegn, som er fastgjort til lodrette stålprofiler, nedrammet
i terrænet (asfalteret).
Bag dette trådhegn, på Scandlines side befinder sig en eksisterende ca. 15 m lang
betonmur, med topkote i +2,30 m DVR90, se foto på Figur 1. Målt fra startpunktet
for den nye højvandssikring står denne betonmur på sektionen, ca. St. 49 – 64 m,
i en afstand på ca. 0,50 m fra hegnet.
På plænen øst for Gedser Remise ligger et skur, ’madpakkehuset’, hvor terrænet
ligger ca. 5-10 cm højere end det nye sikringsniveau. Den nye højvandssikring vil
således få endepunkt her.

Figur 1 Vestlige ende af den eksisterende betonmur, set mod syd.

2.3.

Ledningskrydsninger
Guldborgsund Kommune har leveret ledningsoplysninger vedr. to langsgående
ledninger under Stationsvejen.
Den ene af disse er en ø300 mm kloakledning af beton. Den anden er en trykledning, som anvendes af Scandlines til tømning spildevandstanke fra færgerne, når
påkrævet.
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3.

Forslag til højvandssikring
Ved besigtigelsen d. 1.9.2021 var der enighed om at en havnemur er en bedre
løsning end et jorddige. Det blev aftalt at der arbejdes videre med havnemur, der
vil være en udvidelse af eksisterende stykke af havnemur til sikringskote 2,50.
Den eksisterende havnemur vil med en forhøjelse til den nye sikringskote indgå
som integreret del af den nye højvandssikring.
Figur 2 illustrerer det principielle forslag som besluttet ved den foretagne inspektion. Den samlede længde af højvandssikringen bliver 150 m og består af tre elementer.


Havnemuren etableres på inderside af eksisterende hegn, se blå streg
vist på Figur 2. Længde ca. 100 m.



Der udføres vejbump over Jernbanevejen, se sort streg. Længde ca. 15
m.



Nord for stationsvejen udføres jorddige, der forbindes med terræn i kote
+2,50 m DVR90 ved ’madpakkehuset’, se rød streg i Figur 2, længde ca.
35 m. Eftersom den maksimale højde for dette jorddige vil være 30 cm
over eksisterende terræn, vil diget blive udført som en terrænregulering,
for opnåelse af den krævede sikringskote.

Figur 2 Principudformning af den nye højvandssikring ved Gedser Færgehavn, som besluttet
ved besigtigelsen d. 1.9.2021

3.1.

Betonmur
Den nye betonmur vil få en samlet længde på 100 m, heraf vil en 15 m lang sektion etableres ved forhøjelse af eksisterende betonmur med længde på 15 m. Den
nye del af muren vil blive etableret ved udgravning til frostfri dybde (i anlægsoverslaget sat til 100 cm under terræn). Den foreslås udført som L-element, der kan
støbes in-situ, eller evt. med præfabrikerede elementer.
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Den udføres med topkote på +2,60 m DVR90, idet der gives et bølgetillæg på 10
cm ift. den ønskede sikringskote.

3.2.

Vejbump
Vejbumpet foreslås udformet som et modificeret cirkelbump, jf. Vejdirektoratets
Vejregler. Principudformningen af vejbumpet er vist i Figur 3. Vejbumpet er designet til en hastighed på 30 km/t for personbiler og 15 km/t for tunge køretøjer.
Det foreslås udført med en topkote på +2,60 m DVR90, idet der er indregnet et tillæg på 10 cm for bølgeoverslag i designsituationen. Herved får vejbumpet på toppen en højde på 25 cm over eksisterende asfaltbelægning, og vejbumpet får en
længde på i alt 12,5 m i vejens længderetning.
Det nye vejbump vil få en bredde svarende til Jernbanevejens bredde, hvor bumpet etableres. Den maksimale bredde bliver herved ca. 15 m.

Figur 3 Modificeret cirkelbump, jf. Vejdirektoratets Vejregler, her illustreret med højde på 10
cm og længde på i alt 5,00 m.

3.3.

Jorddige (terrænregulering)
Terrænreguleringen på den ca. 35 m lange sektion mod nord foreslås udført ved
at bortgrave det øvre 10 cm jordlag bestående af muld og græsvegetation. Ved
terrænreguleringens startpunkt (nordsiden af vejbumpet) ligger eksisterende terræn i kote +2,30 m DVR90, hvorfra terrænet stiger jævnt op mod ’madpakkehuset’.
Efter bortgravning af muld og græs indbygges der med ler til en topkote +2,60 m,
idet der gives et bølgetillæg på 10 cm ift. sikringskoten. Fortil lægges lerfyld med
hældning 1:3, og bagtil 1:2.
Efter indbygning og afretning af ler lægges 10 cm muld, med afsluttende græssåning. Ved bortgravningen af eksisterende muldlag med græs kan det tilstræbes at
afskære det i måtter, som er egnet til genbrug ved afslutning af terrænreguleringen.
Terrænreguleringens fodaftryk vurderes at få en gennemsnitlig bredde på 2,0 m.
Med længden på 35 m bliver et areal på 70 m2 berørt af terrænreguleringen.

4 (5)

4.

Anlægsoverslag
Der er udarbejdet følgende samlede anlægsoverslag for etableringen af højvandssikringen med samlet længde på 150 m.

Anlægsoverslag, Gedser Højvandsikring
Indledende arbejder
Betonmur
Vejbump
Terrænregulering
Krydsning af eksisterende ledninger
Afsluttende arbejder
Delsum
Anstilling og arbejdsplads
Uforudseelige udgifter anlæg
I alt ekskl. moms

Pris [DKK]
10.000
210.000
87.500
10.000
0
10.000
327.500
10 %
25 %

32.750
81.875
442.125

Det er vurderet, at begge krydsende ledninger ligger så dybt, at de ikke vil give anledning til anlægsmæssige udfordringer, hvor den nye betonmur vil krydse disse i
ca. st. 75 og 80.

5.

Udførelse af højvandssikringen
Guldborgsund Kommune etablerer havnemuren. Muren er på Scandlines areal, så
driften varetages fremadrettet af Scandlines.
Scandlines udfører vejbump, asfaltarbejde og ændring af hegn.
Scandlines undersøger afvandingsforhold, v.hj.a. ledningsplaner, særligt vejrriste.

6.

Tegninger
Plantegning
Tværsnit af betonmur, st. 0+020
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