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Høfder og stenkastning  
 

Høfder 

 

Med e-mail af 14. november 2014 har I foreslået kommunen at begrunde 

behovet for høfder som kystbeskyttelse i stedet for udelukkende sandfod-

ring. 

 

Som I tidligere er blevet informeret om, har Faxe Kommune fået udarbej-

det rapport om klimatilpasning – kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads. I 

rapporten er anført fire skitseforslag for kystbeskyttelse af Strandvejen nord 

for Faxe Å: forøgelse af højden på eksisterende stenkastning, forøgelse af 

bredden på eksisterende stenkastning, etablering af strand uden konstruk-

tioner og etablering af strand med to høfder. 

 

Kommunens rådgiver COWI har anslået, at etablering af en strand uden 

konstruktioner vil koste 2.760.000 kr. og medføre en årlig vedligeholdelses-

udgift på 460.000 kr. Etablering af en strand med to høfder vil koste 

4.470.000 kr. og medføre en årlig vedligeholdelsesudgift på 126.000 kr. 

(34.000 kr. til vedligeholdelse af høfder og 92.000 kr. til sandfodring). 

 

Høfder vil medføre en årlig vedligeholdelses-besparelse på ca. 368.000 kr., 

hvorfor etableringsudgiften til høfder på 1.710.000 kr. er betalt tilbage på 

ca. 4,6 år. 

 

Høfder vil holde på sandet og reducere den årlige vedligeholdelsesfor-

dring fra ca. 10.000 m3 til 2.000 m3 og dermed være billigere på sigt for 

Faxe Kommune og dermed for Faxe Kommunes borgere.  

 

Endvidere kan anføres, at etablering af høfder kan give synenergieffekter i 

relation til tankerne bag Projekt Faxe Badeplads. Høfderne kan udformes, 

så de giver mulighed for færdsel og ophold, etablering af badebro-

er/trapper m.m., jf. tidligere fremsendte eksempler. 

 

I henhold til Kystdirektoratets kystbeskyttelsesstrategi skal kystbeskyttelse 

udføres som løsninger, som er helhedsorienterede, tager hensyn til de for-

skellige interesser, der måtte være på kysten, som er teknisk optimerede, 

og som tænker langsigtet. Bløde løsninger skal anvendes frem for hårde. 

 

Etablering af høfder ved Faxe Ladeplads vil ske tæt på erhvervshavnen 

med store erhvervsbygninger og siloer, tæt på lystbådehavnen med sten-
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moler m.m., tæt på betonbygværket ved Faxe Å og grænsende op til 

Strandvejen, som allerede er beskyttet med en stenkastning. Kommunen 

finder derfor, at høfder vil falde fint ind i omgivelserne, da der ikke er tale 

om et strandområde uden konstruktioner. 

 

Afslutningsvis kan anføres, at i Kystdirektoratets eget skitseprojekt fra 2001 – 

Indre Kyster, skitseprojekter Fakse Ladeplads – er foreslået, at der etableres 

skræntbeskyttelse i form af stenkastning (er sket i 2003), og etableres bøl-

gebrydere for at reducere vedligeholdelsesfodringen. 

 

COWI foreslår dog høfder i stedet for bølgebrydere, da der specielt ved 

bølgebrydere er risiko for, at tang fanges på stranden og ikke skylles ud 

igen ved højvandssituationer. Risikoen for at fange tang er mindre ved store 

høfder, der strømliner kyststrømningerne. 

 

Stenkastning syd for Faxe Å 

 

COWI har på vegne af Faxe Kommune den 14. maj 2014 søgt om tilladelse 

til etablering af ny mur og stenkastning langs Strandvejen syd for Faxe Å. 

 

Kystdirektoratet anfører i e-mail af 14. november 2014, at Kystdirektoratet 

ikke kan påbegynde sagsbehandlingen på det foreliggende grundlag: ” 

Projektet omfatter en forstærkning af den eksisterende stenkastning med 

nye materialer. Endvidere har stenkastningen nye dimensioner. Derudover 

mangler ansøgningen oplysninger om sandfodring. Der er endvidere skitse-

ret to løsningsforslag i ansøgningsmaterialet, hvoraf den ene omfatter etab-

lering af en ny mur. Der mangler en begrundelse for, hvorfor Faxe Kommu-

ne mener, at der er behov for hårde anlæg, når løsningen kunne være 

reparation af eksisterende mur og tilførsel af sand, hvilket vi anbefalede i 

mailen af 26. september 2014.” 

 

Kystdirektoratet anfører fejlagtigt, at der er tale om en eksisterende sten-

kastning. Dette er ikke tilfældet. Der er tale om en eksisterende asfaltbe-

fæstning/asfaltskråning, som i ansøgningen både er beskrevet og vist fotos 

af. 

 

Endvidere anfører Kystdirektoratet fejlagtigt, at der er skitseret to løsnings-

forslag. Jf. ansøgningens bilag 3 søges der om udskiftning af den eksiste-

rende mur med en ny mur og etablering af en stenkastning i stedet for as-

faltbefæstningen. 

 

Asfaltbefæstningen er ikke tilstrækkelig holdbar. Faxe Kommune udbedre-

de bl.a. i 2013 asfaltbefæstningen, men stormen i januar 2014 ødelagde en 

stor del af asfaltbefæstningen. Der er behov for en kystbeskyttelse, der er 

holdbar og med lang levetid, som ikke kræver vedligeholdelse én eller flere 

gange årligt. Der er derfor behov for at etablere en stenkastning i stedet for 

asfaltbefæstningen. Til erindring kan oplyses, at nord for Faxe Å har Kystdi-

rektoratet tidligere givet tilladelse til en stenkastning. 

 

Som anført i ansøgningen er Strandvejen vigtig for lokalområdet og gen-

nemkørende trafik. Derfor er en stenkastning nødvendig, så der sker en 

varig sikring af Strandvejen. 

 

Der er behov for hårde anlæg, da tilførsel af sand ikke er tilstrækkeligt – 

uanset om Kystdirektoratet med tilførsel af sand mener udskiftning af asfalt-

befæstningen med en sandvold eller etablering af en bredere strand. Hvis 

der kun tilføres sand vil der være risiko for, at Strandvejen undermineres. 
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En stenkastning vil ikke reducere sandtilførslen til kysten nedstrøms og vil ikke 

uddybe kystprofilet, da der er tale om at udskifte en asfaltbefæstning med 

en stenkastning. Den eneste forskel er, at stenkastningen er bredere end 

asfaltbefæstningen. 

 

Som tidligere oplyst er kommunen i gang med at få udarbejdet et projekt 

for etablering af strand nord for Faxe Å, inkl. sandfodring efter behov. Dette 

projekt vil også indirekte være en sandfodring af stranden ud for Strandve-

jen syd for Faxe Å, da der overordnet er en nord-syd-gående sandtrans-

port. 

 

Hvis I har behov for yderligere oplysninger, må I meget gerne hurtigst muligt 

vende tilbage. 

 

Sagsbehandling generelt   

 

Med e-mail af 26. september 2014 har Kystdirektoratet meddelt, at det an-

søgte projekt ikke er det mest optimale. Kystdirektoratet foreslår reparation 

af eksisterende mur og tilførsel af sand. 

 

Faxe Kommune finder denne form for sagsbehandling retssikkerhedsmæs-

sigt betænkelig. 

 

Kystdirektoratet har pligt til at forholde sig konkret til det ansøgte og om 

nødvendigt varsle afslag, foretage partshøring og efterfølgende meddele 

begrundet afslag med klagevejledning. 

 

Endvidere er det ikke optimalt, at I blot anfører, at I gerne vil i dialog om 

Kystdirektoratets foreslåede løsning. Dette er for passivt. Hvis I mangler op-

lysninger for at kunne bedømme ansøgningen, skal I konkretisere, hvilke 

oplysninger I mangler. I forbindelse med anmodning om yderligere oplys-

ninger, bør I anføre, at I gerne mødes på stedet for at drøfte sagen, så I 

agerer aktivt. 

 

Kystdirektoratet er i forbindelse med ansøgninger en myndighed, som skal 

træffe afgørelser og yde god service og vejlede ansøgerne – men Kystdi-

rektoratet må ikke foretage rådgivning, hvilket jeres e-mail af 26. septem-

ber 2014 kan tendere til. 

 

 

Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger hertil, er I meget velkomne til at 

kontakte mig. 

 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Poul Jensen 

Teamkoordinator 

 


