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Kære Poul Jensen. 
 
Faxe Kommune har den 17. november 2014 fremsendt yderligere bemærkninger om etablering af høfder og 
stenkastning i forbindelse med kystbeskyttelse af strandvejen syd for Faxe å.  
 
Projektet har igennem den indledende dialogfase ændret sig, siden Kystdirektoratet modtog ansøgningen 
første gang. Med henblik på at kunne sende projektet i høring, vil Kystdirektoratet derfor anmode om at der 
fremsendes følgende: 
 
 

1) Behov for plantegning over et samlet projekt 
 
Af hensyn til bl.a. høringsparterne vil vi gerne anmode om en samlet projektbeskrivelse, herunder plantegning 
med signaturforklaring, der viser, hvad der samlet søges om. 
 
 

2) Teknisk begrundet redegørelse for valg af kystbeskyttelseselementer 
 
Der anmodes om at fremsende en teknisk begrundet redegørelse for, hvorfor netop høfder og stenkastning er 
nødvendige som en løsning.  
 
Generelt ønskes der en redegørelse for valg af anlæggenes dimensioner set i forhold til de lokale forhold, 
herunder bølger, frit stræk, sedimenttransport, vanddybde, strømforhold. Kystdirektoratet ønsker endvidere at 
få COWIs rapport vedrørende klimatilpasning – kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads tilsendt. Denne er anvendt 
som reference i ansøgningen. 
 
Der er ikke redegjort for, hvordan de faste konstruktioner påvirker sedimentransporten nedstrøms. 
 
Vedrørende høfder er der bl.a. ikke redegjort for længde og indbyrdes afstand af disse. Tværsnitstegningen af 
høfden, som er indsendt den 12. november 2014, er ikke fyldestgørende. Der mangler bl.a. stenstørrelse, 
længde og redegørelse for, hvorfor topkoten varierer fra +1,7 til -0,5 m DVR90. 



 
Mht. beregningen af udgifter til etablering og vedligeholdelse af høfde og vedligeholdelsesfodring ønskes 
beregningsgrundlaget tilsendt, hvis muligt.  
 
 

3) Kompenserende sandfodring 
 
Det fremgår ikke helt klart, hvorvidt Faxe Kommune vil foretage en kompenserende fodring ud for strandvejen 
syd for Faxe Å.  Kystdirektoratet har den praksis, at idet der er tale om renovering af skråningsbeskyttelse og 
anlæg af nye høfder, vil der blive stillet vilkår om kompenserende fodring.  
 
Årsagen til, at vi har brug for disse oplysninger er, at alle hensyn i kystbeskyttelsesloven § 1, stk. 1 skal afvejes. 
Endvidere skal dette sammenholdes med målet om en helhedsorienteret og langsigtet tilgang, hvor der 
gennem en konkret afvejning skal skabes balance mellem beskyttelse af de menneskeskabte værdier, den 
rekreative benyttelse af kysten, tilpasse kystbeskyttelsen efter kysten samt minimere beskyttelsens negative 
påvirkninger.  
 
Mht. sagsbehandlingen så beklager Kystdirektoratet, at Faxe Kommune har fået den opfattelse, at vores 
sagsbehandling er retssikkerhedsmæssig betænkelig og tangerer til rådgivning. Kystdirektoratet har til hensigt 
at have en god dialog med ansøgerne om den mest hensigtsmæssige løsning. 
 
Har I spørgsmål til vedrørende den kysttekniske redegørelse, bedes I kontakte Per Sørensen (pso@kyst.dk / 
2149 7743). 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Ilse Gräber  
AC - fuldmægtig 
Kyst og Klima 
 
Direkte: +45 4122 3772  
Email: igr@kyst.dk  
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udtalelse mm 
 
Hej 
  
  
Kan I sige noget om, hvornår I forventer at vende tilbage? 
  
  
  
Venlig hilsen 

 

Poul Jensen 

Teamkoordinator  

Direkte tlf.: 56203073  

Mobil tlf.: 23644114  

 

 
Center for Teknik & Miljø  
Natur & Miljø  
Industrivej 2  
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Mange tak for jeres e–mail. 
  
Vedhæftet yderligere oplysninger om høfder, stenkastning og generel sagsbehandling. 
  
  
Venlig hilsen 
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Kære Poul Jensen. 
  
Neden for følger svar på dine spørgsmål, som jeg besvarer på vegne af Per Sørensen: 
  
  
Vedr. forhåndsudtalelse fra Kystdirektoratet 
  
Hvorvidt der er krav om kystfodring, afhænger af arbejdet, der skal udføres. Ved vedligeholdelse af et hårdt 
kystbeskyttelsesanlæg kræves som udgangspunkt ingen forudgående tilladelse med kompenserende 
sandfodring. Med vedligeholdelse menes, at anlægget føres tilbage til samme stand, som før eksempelvis en 
storm. I vedligeholdelsesarbejder anvendes der ikke nye materialer i anlægget.  
  
Udskiftning af et eksisterende anlæg med et nyt, forudsætter dog en forudgående tilladelse og evt. 
supplerende sandfodring. Ved udskiftning af et anlæg skal Kystdirektoratet vurdere, om løsningen stadig er 
tidsvarende ift. den nyeste viden, som vi har på området.  
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En renovering forudsætter tilladelse og evt. supplerende sandfodring,  idet anlægget ændres mht. opbygning, 
materialevalg eller dimension.  
  
I den konkrete sag er der udover renovering af muren også forstærkning af en stenkastning. Der stilles som 
udgangspunkt krav om kompenserede fodring ved forstærkning af hårde kystbeskyttelsesanlæg, idet de hårde 
anlæg bl.a. nedsætter sedimenttilførslen til kysten nedstrøms og uddyber kystprofilet, så det bliver stejlere. 
Dette er der ligeledes gjort rede for i mailen af 26. september 2014.  
  
Ovenstående er Kystdirektoratets praksis. Jeg tror ikke, at vi har skiftet holdning, det afhænger af, hvordan 
Faxe Kommune skitserede problemstillingen dengang. Ellers beklager jeg, hvis der er sket en misforståelse. 
  
  
Vedr. behandling af ansøgning 
  
Kystdirektoratet kan ikke 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 skitseret to 
løsningsforslag i ansøgningsmaterialet, hvoraf den ene omfatter etablering af en ny mur. Der mangler en 
begrundelse for, hvorfor Faxe Kommune 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. 
  
  
Vedr. høfder 
  
Hvis Faxe Kommune inden vores møde på tirsdag kunne komme med en begrundelse for behovet af høfder 
som kystbeskyttelse i stedet for udelukkende sandfodring, ville det være et vigtigt element i Kystdirektoratets 
vurdering af sagen.  
  
  
Med venlig hilsen  
 
Ilse Gräber  
AC - fuldmægtig 
Kyst og Klima 
 
Direkte: +45 4122 3772  
Email: igr@kyst.dk  
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Til: Ilse Gräber (igr) 
Emne: VS: Kystbeskyttelse Faxe Ladeplads  
  
  
  
Med venlig hilsen - Kind regards  
 
Per Sørensen   
Kystteknisk Chef - Head of Coastal Research, MSc. 
Kyst og Klima - Coast and Climate 
 

Direkte: +45 2149 7743    
Email: pso@kyst.dk   
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Fra: Poul Jensen [mailto:pojec@faxekommune.dk]  
Sendt: 14. november 2014 09:58 
Til: Per Soerensen (pso) 
Emne: Kystbeskyttelse Faxe Ladeplads  
  
Per Sørensen 
  
  
Tak for en god snak i går. 
  
Et par opfølgende spørgsmål og bemærkninger: 
  
Pressekorrektion/meddelelse 
  
Det vil være fint, hvis I sender pressekorrektion/meddelelse i dag. 
  
Forhåndsudtalelse fra Kystdirektoratet 
  
I går glemte vi at vende jeres forhåndsudtalelse til COWI: 
  
Jeg er meget forundret over KDI's afslag af vores ansøgning om renovering af muren. Vi har fra tidligere 
kystprojekter haft diskutioner med dem om kystfodring. Derfor ringede jeg også og snakkede med KDI inden 
jeg sendte ansøgningen afsted. Dengang lød svaret: 'når det er renovering af en mur der beskytter en vigtig vej, 
vil vi ikke kræve kystfodring'. 
  
Hvorfor har I skiftet holdning? 
  
Behandling af ansøgning 

mailto:pso@kyst.dk
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Vi har ansøgt om etablering af ny støttemur og stenkastning. 
  
I anmodes om at præcisere, om I vil imødekomme denne ansøgning på det foreliggende grundlag. 

Jeres e-mail af 26. september 2014 er uklar på dette punkt. 
  
Høfder 
  
Fint at I i næste uge drøfter jeres holdning til høfder ved Faxe Ladeplads.  
  
Jeres vurdering heraf må I gerne fremsende til mig, så vi ved, om vi kan gå videre med 

høfdeløsningen. 
  
Politisk fokus 

Til orientering kan jeg oplyse, at i forbindelse med budgetforlig 2015-2018 har forligsparterne anført 

følgende vedrørende kystbeskyttelse: ”Der er behov for en forbedret kystsikring langs Strandvejen i 
Faxe Ladeplads. Det er vigtigt, at der bliver tale om et samlet projekt for området. Det er af afgørende 
betydning, at turismebehov med strand og andre faciliteter indtænkes. Der er samlet afsat 9 mio. kr. i 
perioden 2014-2016 til kystforbedringen.” 

Den 26. november 2014 skal sagen drøftes i Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af jeres udtalelse til 

pressen, jf. artiklen fra 11. november 2014. Det vil derfor være fint, hvis jeg har din besvarelse af 

ovennævnte i næste uge.  
  
  
Venlig hilsen 

 

Poul Jensen 

Teamkoordinator  

Direkte tlf.: 56203073  

Mobil tlf.: 23644114  
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