
 

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse 

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

udvidelse, genopbygning og lovliggørelse af kystbeskyttelse i Helsingør Kommune. Det udfyldte 

ansøgningsskema sendes til Center for By, Land og Vand, på e-mail: blv@helsingor.dk  

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe på tlf. 4928 2588. 

 

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

strandfodringsprojekt på den sjællandske nordkyst. Læs mere om projektet her 

 

     

 A. Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse 
Angiv hvilken type kystbeskyttelse der ansøges om. 

  

 

 Hvad ansøges der om? 

☐ Etablering af ny kystbeskyttelse 

☐ Udvidelse eller ændring af eksisterende kystbeskyttelse 

☐ Genopbygning af kystbeskyttelsesanlæg som grundet manglende vedligeholdelse er faldet    

sammen 

☐ Lovliggørelse af eksisterende kystbeskyttelse  

☐ Andet, beskriv:   Klik her for at skrive tekst 

 

   

   

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

☐ Sandfodring  

☐ Skråningsbeskyttelse 

☐ Høfde 

☐ Bølgebryder 

☐ Andet, beskriv:  Klik her for at skrive tekst 

 

Hvorfor er den ønskede type kystbeskyttelse valgt? 

Klik her for at skrive tekst 

 

 

  

B. Projektområde 
Angiv hvor projektet placeres.  

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

 

 

 Matrikel/matrikler (matrikelnummer, landsbyområde og sogn) 

 Klik her for at skrive tekst 

 

   

     

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

 Klik her for at skrive tekst 

 

 

     

 Bilag 1 – Oversigtskort 

Vedlæg kort/luftfoto, der viser kystbeskyttelsens placering, matrikelgrænser og 

bebyggelse/infrastruktur. Afstanden fra bebyggelse til kystbeskyttelsesanlæggets top 

angives, samt afstanden fra kystbeskyttelsesanlægget til kystlinjens middelvandstand. Bilag 1 

kan evt. laves ved hjælp kommunens digitale kortværktøj, der findes på Helsingør Kommunes 

 

  

mailto:blv@helsingor.dk
https://nordkysten.helsingor.dk/
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
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Kort . Kystbeskyttelse, som etableres på søterritoriet, skal indtegnes på søkort: 

www.kobsokort.dk.  

 

Bilag 2 - Fotos 

Vedlæg 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.  

 

  

C. Formålet med projektet 
Angiv hvorfor der søges om kystbeskyttelse og hvad der ønskes beskyttet. 

 

 

 Hvad søges der beskyttelse imod? 

☐ Erosion  

☐ Oversvømmelse 

 

 

   

 Hvad ønskes beskyttet? 

☐ Helårshus 

☐ Fritidshus 

☐ Anden bebyggelse  

☐ Infrastruktur fx vej, kloak eller sti 

☐ Landbrugsareal eller have 

☐ Andet 

 

Uddybende kommentar 

Klik her for at skrive tekst 

 

 

  

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

ikke, gå videre til afsnit E. 

 

Ved sager om nyanlæg, ændring, udvidelse eller genopbygning af kystbeskyttelse 

 

 

 Angiv hvilken type kystbeskyttelse der allerede eksisterer inden for projektområdet  

☐ Skråningsbeskyttelse 

☐ Høfde 

☐ Bølgebryder 

☐ Betonmur 

☐ Andet, beskriv:  Klik her for at skrive tekst 

 

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

Klik her for at skrive tekst 

 

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

Klik her for at skrive tekst 

 

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

kystbeskyttelse? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

Uddybende begrundelse 

Klik her for at skrive tekst 

 

http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
http://www.kobsokort.dk/
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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 
Oplysningerne i dette afsnit bruges til at vurdere beskyttelsesbehovet samt kystbeskyttelsens 

dimensionering. 

 

 

 Angiv afstanden fra kystbeskyttelsesanlægget til det, der ønskes beskyttet, fx hus eller 

kloakledning.  

 

Klik her for at skrive tekst 
 

 

   

 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. Sammenlign luftfoto over en periode på fx 10 år og mål hvor 

meget kystprofilet rykker sig tilbage. Hvis et kystprofil over ti år rykker to meter tilbage, er 

erosionsraten 0,2 m per år. Luftfotos (ortofotos) og måleværktøj er tilgængelige på: Helsingør 
Kommunes kort  
 

Klik her for at skrive tekst  

 

 

   

 Beskriv omfanget af evt. skader/skred i forbindelse med tidligere hændelser  

(fx stormen i år 20xx) 

 

Klik her for at skrive tekst 

 

 

   

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

 

Klik her for at skrive tekst 

 

 

   

 Angiv hvilken hændelse kystbeskyttelsen er dimensioneret til at modstå?  

(Fx en 50-årshændelse). Her kan højvandsstatistikkerne hjælpe Højvandsstatistikker - 

Kystdirektoratet. 

 

Klik her for at skrive tekst 

 

 

   

 Angiv kystbeskyttelsens forventede levetid 

 

Klik her for at skrive tekst 

 

 

  

 

 

http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
https://kyst.dk/kyster-og-klima/vaerktoejer/hoejvandsstatistikker/
https://kyst.dk/kyster-og-klima/vaerktoejer/hoejvandsstatistikker/
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F. Projektets udformning 
Angiv dimensioner på kystbeskyttelsen.  

 

Ved ansøgning om hårde kystbeskyttelsesanlæg (skråningsbeskyttelse, høfde, 

bølgebryder mm): 

 

 Bilag 3 – Snittegning 

Snittegningen skal indeholde oplysninger om: 

 

 materialevalg og stenstørrelse,  

 anlæggets længde, bredde og højde, 

 anlæggets hældning,  

 top- og bundkote i DVR90, dvs. højde i meter over daglig vande. 

 

Evt. uddybende kommentar: 

Klik her for at skrive tekst 

 

 

  

Ved ansøgning om sandfodring: 

 

 

 Bilag 3 – Snittegning 

Snittegningen skal indeholde oplysninger om: 

 

 materialevalg og kornstørrelse,  

 mængde udlagt materiale total, 

 mængde udlagt materiale pr. løbende meter kyst,  

 lagets tykkelse og profil. 

 

Beskriv metode for udlægning af sandet, herunder fodringsfrekvens samt hvor og hvornår 

materialet placeres. 

Klik her for at skrive tekst 

 

 

  

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 inden for 

projektområdet? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

Evt. uddybende kommentar: 

Klik her for at skrive tekst 

 

Hvis nej, hvor ligger den nærmeste adgang til kysten (afstand fra projektområdet)?  

Klik her for at skrive tekst  

 

 

   

 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.  

Klik her for at skrive tekst  
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H. Nabostrækninger 
Angiv oplysninger om nabostrækningerne til projektområdet. 

 

 

 Hvilke udsagn passer bedst på nabostrækningerne? 

 

Kyststrækningen fra projektområdet og 500 meter mod vest/syd er: 

☐ Ubeskyttet 

☐ Beskyttet af følgende typer kystbeskyttelse: Klik her for at skrive tekst 

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

 

Uddybende bemærkning: 

Klik her for at skrive tekst 

 

Kyststrækningen fra projektområdet og 500 meter mod øst/nord er: 

☐ Ubeskyttet 

☐ Beskyttet af følgende typer kystbeskyttelse: Klik her for at skrive tekst 

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

 

Uddybende bemærkning: 

Klik her for at skrive tekst 

 

  

I. Læsideerosion 
Ved ansøgning om hård kystbeskyttelse (skråningsbeskyttelse, høfder, bølgebrydere mm.) 

 

Hårde kystbeskyttelsesanlæg vil som udgangspunkt altid skabe læsideerosion nedstrøms for 

anlægget. I Helsingør kommune skabes læsiden oftest øst for anlæggene på nordkysten, da 

den dominerende strømretning går fra vest mod øst. Læsiden skabes oftest nord for 

anlæggene på sydkysten, da den dominerende strømretning går fra syd mod nord. Der kan 

kompenseres for læsideerosion ved at sandfodre i kombination med det ønskede hårde 

kystbeskyttelsesanlæg.  

 

Du kan læse mere om sandfodring her: Kystfodring - Kystdirektoratet 

 
 

 

 Omfatter den ansøgte løsning kompenserende sandfodring? 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

Hvis nej, beskriv årsagen: 

Klik her for at skrive tekst 

 

Foretages der andre kompenserende tiltag? 

Klik her for at skrive tekst 

 

 

  

J. Beskyttet natur, fredninger mv. i projektområdet 
 

Ved vurdering af ansøgningen skal kommunen forholde sig om projektet kræver 

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

 

 

 Registreringer der findes på eller nær projektområdet: 

 

☐ Fredning 

 

https://kyst.dk/kyster-og-klima/kystbeskyttelse/kystbeskyttelsesmetoder/kystfodring/
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☐ Strandbeskyttelseslinje  

☐ §3-naturtype 

☐ Bilag IV-arter 

☐ Natura2000-område 

☐ Fredskov 

☐ Andet, angiv: Klik her for at skrive tekst 

 

Uddybende beskrivelse 

Klik her for at skrive tekst 

 

   

 Vil det ansøgte anlæg kunne påvirke: 

 

Vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, søer eller lignende 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

Uddybende begrundelse 

Klik her for at skrive tekst 

 

 

  
K. Miljøvurdering 

 

  

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

Derfor skal det ansøgte projekt screenes for at sikre, at der ikke sker en væsentlig påvirkning 

af miljøet. 

 

Anlægsarbejdet 

 

  

Ansøger er indforstået med følgende punkter: 

 

☐ Anlægsarbejdet bliver udført mellem kl. 7 og 18 på hverdage (mandag – fredag).  

☐ Anlægsarbejdet udføres i overensstemmelse med Helsingør Kommunes forskrift for støj fra 

bygge- og anlægsarbejder Støj og lugt - Helsingør Kommune Vær opmærksom på, at arbejdet 

skal anmeldes til Center for By, Land og Vand senest 14 dage før aktiviteten på stedet 

påbegyndes. 

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

 

 

Hvor mange uger vil anlægsperioden strække sig over? 

Klik her for at skrive tekst 

 

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

Klik her for at skrive tekst 

 

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

Klik her for at skrive tekst 

 

Angiv volumen og vægt af de materialer der anvendes til kystbeskyttelsen 

Klik her for at skrive tekst 

 

Øvrige bemærkninger omkring miljøvurdering 

Klik her for at skrive tekst 

 

 

https://helsingor.dk/borger/natur-og-miljo/forurening/stoj-og-lugt/
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L. Andre oplysninger 
Angiv eventuelle andre oplysninger der er relevante for ansøgningen 

 

 

 Klik her for at skrive tekst 

 

 

   

 M. 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 

 Klik her for at skrive tekst 

Adresse 

 Klik her for at skrive tekst 

Tlf. nummer  

 Klik her for at skrive tekst 

E-mail 

 Klik her for at skrive tekst 

 

Er du ejer af matriklen/matriklerne hvor kystbeskyttelsen anlægges? 

☐ Ja 

☐ Nej 

Hvis nej, udfyld Bilag 4 

 

   

 Bilag 4 – Samtykkeerklæring 

Oplysninger om ansøger, kontaktperson, ejer(e) og samtykkeerklæring. 

Skabelon til bilag 4 findes på Kystbeskyttelse - Helsingør Kommune. 

 

 

   

 N. 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.  

 

 

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

hjemmeside 

 

 

   

 

     

 Bilagsoversigt 
 

Bilag 1 – Oversigtskort 

Vedlæg kort/luftfoto, der viser kystbeskyttelsens placering, matrikelgrænser, 

bebyggelse/infrastruktur. Afstanden fra bebyggelse til kystbeskyttelsesanlæggets top 

angives, samt afstanden fra kystbeskyttelsesanlægget til kystlinjens middelvandstand. Bilag 

 

https://helsingor.dk/borger/natur-og-miljo/vand/havmiljo-og-strandmiljo/kyst-og-strandbeskyttelse/
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1 kan evt. laves ved hjælp kommunens digitale kortværktøj, der findes på Helsingør Kommunes 
kort  
 

Kystbeskyttelse, som etableres på søterritoriet, skal 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 – Snittegninger 

Målsat snittegning, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. 

 

For kystbeskyttelsesanlæg oplyses: 

 materialevalg og stenstørrelse,  

 anlæggets længde, bredde og højde, 

 anlæggets hældning,  

 top- og bundkote i DVR90, dvs. højde i meter over daglig vande. 

 

For sandfodring oplyses: 

 materialevalg og kornstørrelse,  

 mængde udlagt materiale total, 

 mængde udlagt materiale pr. løbende meter kyst,  

 lagets tykkelse og profil. 

 

Bilag 4 - Samtykkeerklæring 

Oplysninger om kontaktperson og ejer(e). Hvis kontaktpersonen ikke ejer ejendommen(e) 

hvor kystbeskyttelsen placeres, skal der udfyldes samtykkeerklæring fra ejer(e). 

Skabelon til bilag 4 findes på Kystbeskyttelse - Helsingør Kommune. 

 

     

 Klik her for at skrive tekst  

   

     

 

http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
http://webgis.helsingor.dk/HKborger/kort.htm
http://www.kobsokort.dk/
https://helsingor.dk/borger/natur-og-miljo/vand/havmiljo-og-strandmiljo/kyst-og-strandbeskyttelse/
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