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Tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i form af ca. 50 m skrånings-
beskyttelse på matr.nr. 1u og 1v Langø, Stubberup, beliggende Langø-
vej 605 og 615, 5390 Martofte.

Sammen med Jørgen Schrøder har du på vegne af grundejerne af hen-
holdsvis Langøvej 605 og Langøvej 615, 5390 Martofte ansøgt Kerteminde 
Kommue om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse på ovennævnte ma-
trikler.

Lovgivning
Etablering af kystbeskyttelse kræver tilladelse ved kommunen, jf. kystbeskyt-
telseslovens §3, stk. 2.

Det skal desuden vurderes om kystbeskyttelsesprojektet er omfattet af krav 
om udarbejdelse af miljøvurdering i medfør af miljøvurderingsloven. Kerte-
minde Kommune træffer d.d. afgørelse om, at projektet ikke udløser VVM-
pligt.

Endvidere kræver en del af projektet en landzonetilladelse, jf. planlovens 
§35, stk. 1. 
Kerteminde Kommune meddeler d.d. landzonetilladelse til udførelse af den 
del af projektet, der ligger i landzone.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven og planloven er derfor ikke en del af 
denne afgørelse. 

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler herved tilladelse til ansøgte kystbeskyttelse 
i form af skråningsbeskyttelse på en ca. 50 m lang strækning på ejendom-
men matr.nr. 1u og 1v Langø, Stubberup, beliggende Langøvej 605 og 615, 
5390 Martofte.
Afgørelsen meddeles i henhold til §3, stk.2, i bekendtgørelse af lov om kyst-
beskyttelse, lbk.nr. 57 af 21/01/2019.

Tilladelsen er meddelt på vilkår, der fremgår nedenfor.

Inkluderet lovgivning
Tilladelsen til kystbeskyttelse erstatter en dispensation fra strandbeskyttel-
seslinjen, efter naturbeskyttelsesloven §15, LBK. nr. 240 af 13/03/2019, jf. 
kystbeskyttelseslovens § 3a, stk. 3.

Vilkår
Det er en forudsætning for tilladelsen, at følgende vilkår overholdes:

Jens Peter Wenøe
Morbæerhaven 16
5320 Agedrup
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Side 2 af 101. Hældningen på skråningsbeskyttelsen må ikke være stejlere end 
1:2, da det ellers bliver for ustabilt. 

2. Mellem fiberdugen og dækstenene skal der være et afretningslag af 
håndsten, som holder dugen på plads og virker trykfordelende. Der 
skal benyttes to lag dæksten. Stenenes størrelse og lagets tykkelse 
skal tilpasses forholdene på strækningen og det skal sikres, at sten 
ikke kan trækkes ud af anlægget ved bølgepåvirkning.   

3. Ejerne af ejendommene påtager sig at vedligeholde anlægget i god 
og forsvarlig stand og at fjerne anlægget, hvis der viser sig uforud-
sete, skadelige virkninger som følge af anlæggets tilstedeværelse, 
eller hvis anlægget forfalder og ikke straks genetableres.

4. Der må ikke uden myndighedens tilladelse foretages forhøjelse, ud-
videlse eller ændring af det godkendte anlæg.

5. Når anlægget er færdigt, skal der sendes en færdigmelding til Kerte-
minde Kommune, der bekræfter at anlægget er opført i overens-
stemmelse med tilladelsen. 

6. Observeres der en vigende strandbredde efter etablering af kystbe-
skyttelsesanlægget, skal der kompenseres med strandfodring udfor 
hele skråningsanlægget i hele profilet ud til aktiv dybde, således 
strækningen på stranden kan passeres tørskoet ved højvande. Fod-
ringen skal ske med materialer svarende til den naturligt forekom-
mende kornstørrelse på strækningen. Kompensationsfordring 
kræver tilladelse ved Kerteminde Kommune, og der skal altså 
ansøges om tilladelse hertil i god tid inden der sandfodres – se 
vedlagte herom.

7. Til sikkerhed for at vilkår 1 - 6 bliver opfyldt, skal vilkårene tinglyses 
på ejendommene. Tinglysningen skal rumme en beskrivelse af an-
lægget og dets dimensioner. Dokumentation for tinglysningen skal 
sendes til Kerteminde Kommune.

8. Tilladelsen bortfalder, hvis ikke anlægget er etableret og færdigmeldt 
til Kerteminde Kommune inden 2 år fra tilladelsen er meddelt. Hvis 
ejerne ønsker at etablere anlægget senere end 2 år efter tilladelsen 
er meddelt, skal der på ny søges tilladelse ved den kompetente 
myndighed. 

Tilladelsen kan ikke påføre Kerteminde Kommune noget ansvar for kon-
struktionens stabilitet eller holdbarhed, ligesom den ikke fritager ejerne for 
et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse, eventuelt opstående civilret-
ligt ansvar. 
Hvis etableringen af anlægget berører andre grunde i området, fx i form af 
færdsel i forbindelse med etableringen, opfordrer Kerteminde Kommune til at 
der indhentes skriftligt samtykke hertil fra den/de berørte grundejere inden 
anlægsarbejdet iværksættes. 

Projektbeskrivelse
Kystbeskyttelsen består af en skråningsbeskyttelse ved stenkastning til be-
skyttelse mod skrænterosion placeret næsten ligeligt imellem de to matrikler 
– se vedlagte tegning fra ansøgningen, bilag 1.

Skråningsbeskyttelsen anlægges med en topkote på +2,4 m (DVR90) for at 
imødegå læside erosion og stormflodshændelser. Se tværsnit af skrånings-
beskyttelsen (principtegning), bilag 2. 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 3 af 10Foden nedgraves til erosionssikker dybde på 0,5 m. Anlægget opbygges af 
sand, hvorpå lægges en fiberdug og dæklag af natursten . Anlæggets er ca. 
50 m langt og ca. 6 m bredt og har en hældning på 1:1,5. 

Beskrivelse af projektområdet
Ejendommene Langøvej 605 og 615 er på henholdsvis 2.975 m2 og 20.060 
m2. Langøvej 605 er beliggende i et sommerhusområde indenfor kommune-
planramme 1.S.04 – Klintegård, med anvendelse som sommerhusområde. 
Langøvej 615 er beliggende i det åbne land i landzone. Ingen af ejendom-
mene er omfattet af en lokalplan.

Kystbeskyttelsen ønskes etableret i kystnærhedszonen indenfor strandbe-
skyttelseslinjen. Desuden i et område som i kommuneplan 2013-2025 er 
udpeget som sårbart og særligt karakteristisk landskabsområde. Her kan der 
alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang, og 
kun hvis de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes.

Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter
Nærmeste beskyttede internationale naturbeskyttelsesområde til projektet 
ligger ca. 80 m mod øst. Der er tale om Natura 2000-området H91 Fynsho-
ved, Lillegrund og Lillestrand. 

Kystbeskyttelse på land etableres som oftest indenfor strandbeskyttelses-
linjen. Der er tale om stenkastning og dermed et naturligt materiale for ky-
sten.
Projektet er ikke placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som 
område med risiko for oversvømmelse, og er ikke i oversvømmelsesdirekti-
vet udpeget som risikoområde for oversvømmelse.

Projektet påvirker ikke miljøet med reststoffer, emissioner, affaldsproduktion 
eller lignende.

På baggrund af ovenstående er det kommunens vurdering, at etablering af 
ansøgte skråningsbeskyttelse ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 
det omgivne miljø, herunder internationale naturbeskyttelsesområder og 
bilag IV-arter.

Baggrund for afgørelsen 
Ifølge kystbeskyttelseslovens § 1 er formålet med kystbeskyttelse at be-
skytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser 
eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. For-
målet varetages ved at afveje følgende hensyn i det ansøgte projekt: 

1) Behovet for kystbeskyttelse.
2) Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1a (ikke rele-

vant i denne sag).
3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske kvalitet 
4) Kystbeskyttelsesforanstaltningens natur- og miljømæssige kvalitet 

(her henvises til ovenstående samt Kerteminde Kommunes afgø-
relse om ikke VVM-pligt).

5) Rekreativ udnyttelse af kysten.
6) Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.

http://www.kerteminde.dk/
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Side 4 af 10
Historik
Der er ikke tidligere ansøgt om skråningsbeskyttelse på dette sted. Der er op 
til 2008 etableret 4 høfder nord (opstrøms) for den foreslåede skråningsbe-
skyttelse. Disse 4 høfder er anlagt efter tilladelse fra Kystdirektoratet i 2008.

Kystteknisk vurdering
Der skal i henhold til kystbeskyttelsesloven redegøres for anlæggets kysttek-
niske kvalitet samt eventuelle op- og nedstrøms effekter.

Der er ikke indsendt et egentligt myndighedsprojekt, så følgende baserer sig 
på de af ansøger indsendte tegninger, billeder og skitser samt tilgængelige 
orthofotos. Projektet består af en skråningsbeskyttelse placeret næsten lige-
ligt imellem de to matrikler.

Ifølge det danske kystatlas er både den akutte erosion og den kroniske ero-
sion i området moderat, hvilket vil sige, at der forventes en kysttilbageryk-
ning i størrelsesordenen 0,3 m/år. Kronisk erosion er, når det generelle hav-
bundsniveau foran kysten eroderes som følge af variationer i sedimenttrans-
porten. Akut erosion er den erosion man ser ved selve kystlinjen under 
storm. 
Grundet områdets geometri er de fremherskende bølger fra nordvest, hvilket 
betyder at den fremherskende sedimenttransportretning er imod syd. Der 
ses tydelig luvside aflejring på nordsiden og læside erosion på sydsiden af 
de fire høfder nord for lokaliteten for det anlæg, der søges om. Især området 
syd for den sydligste høfde har en tydelig læside erosion. 
Ved gennemgang af ortofotos tilbage til 1954 er det ikke lykkedes at efter-
vise en generel kysttilbagerykning bortset fra den lokale skrænterosion som 
sås efter stormen Ingolf. Kysten betragtes derfor som stabil.

Den skrænterosion man søger at beskytte sig imod, skyldes:
 dels den generelle kroniske erosion, som giver en langsom sænk-

ning af profilet foran kysten, der giver større bølger adgang til ky-
sten under storm hvorved den akutte erosion øges, 

 dels at der ikke tilføres sediment fra nord pga. høfderne, hvilket gi-
ver læsideerosion, der yderligere øger risikoen for erosion af skræn-
ten, og 

 dels at der ved store stormflodshændelser eroderes direkte på kyst-
linjen. 

På baggrund af kystens stabilitet vurderes den kroniske erosion at være lille, 
hvorfor skrænterosionen må skyldes læside erosion og stormflodshændel-
ser. 
Man kan godt standse skrænterosionen med skråningsbeskyttelse og der-
ved fastholde kystlinjen. Det kan imidlertid få den effekt at stranden bliver 
smallere over tid, hvis kysten rykker tilbage eller læside erosionen fortsætter. 
Hvis man vil anlægge en skråningsbeskyttelse på det ansøgte sted og der 
observeres en vigende strandbredde skal der kompenseres med sandfod-
ring udfor hele skråningsbeskyttelsen. 

Det skal bemærkes, at der i vilkårene for tilladelsen til høfderne fra 2008 
fremgår, at ejer skal medvirke til ændring/tilpasning af høfder, hvis de har en 
utilsigtet nedstrøms effekt. Det er ikke vurderingen, at man kan ændre høf-

http://www.kerteminde.dk/
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Side 5 af 10derne og derved løse problemet uden at høfderne samtidigt mister deres 
kysttekniske virkning.

Projektet er dokumenteret i form af tegninger med angivelser af dimensioner 
af sten mv. Anlægget er kystteknisk forsvarligt opbygget, men der foreligger 
ingen dokumentation for, hvordan man er nået frem til de anvendte stenstør-
relser og nedgravningsdybder. Sikringshøjden og stenstørrelsen virker til-
strækkelig for nu, men der foreligger ingen dokumentation for, hvordan man 
har medtaget fremtidigt klimatillæg, og bølgeoverskyl mv. 

Kerteminde Kommune anbefaler derfor at der udarbejdes en detaljeret 
kysttekniskberegning af anlægget inden det bygges. Det kan potentielt 
give en økonomisk besparelse i både anlæg, levetid og særligt i vedli-
gehold.

Rekreativ udnyttelse af kysten
Som beskrevet ovenfor i den kysttekniske vurdering af kystbeskyttelsesan-
lægget, vil etablering af anlægget kunne medføre en reduktion af strand-
bredden på projektlokaliteten. Afhængig af størrelsen af erosionen og reduk-
tionen af strandarealet vil dette potentielt kunne reducere den rekreative 
udnyttelse af stranden lokalt.

Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten
Det vurderes, at projektet ikke umiddelbart vil ændre på den eksisterende 
adgang til kysten. Ved reduktion af strandbredden, som følge af etablering af 
anlægget, vil adgangen langs kysten kunne påvirkes og evt. helt hindres, 
afhængig af størrelsen af reduktionen af strandarealet. Omfanget af dette 
kan på baggrund af foreliggende oplysninger ikke vurderes.

Konklusion
Ud fra ovenstående og en gennemgang af oplysningerne i ansøgningsske-
maet vurderer Kerteminde Kommune, at der kan gives en tilladelse til an-
søgte skråningsbeskyttelse, hvis ovenstående vilkår overholdes. 

Høring af berørte myndigheder og naboer
Sagen er sendt i høring i 4 uger ved Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Dan-
marks Naturfredningsforening, Østfyns Museer og nabogrundejere. Kommu-
nen har modtaget et høringssvar fra en nabo, som er indforstået med ansøg-
ningen. 

Desuden har Kerteminde Kommune modtaget et høringssvar fra Kystdirek-
toratet. Kystdirektoratet har vurderet, at hældningen på skråningsbeskyttel-
sen ikke bør være stejlere end 1:2, da det ellers bliver for ustabilt. Desuden 
at der mellem fiberdugen og dækstenene bør være et afretningslag af hånd-
sten, som holder dugen på plads og virker trykfordelende. De anbefaler, at 
der benyttes to lag dæksten. Stenenes størrelse og lagets tykkelse bør være 
tilpasset forholdene på strækningen og det bør sikres, at sten ikke kan træk-
kes ud af anlægget ved bølgepåvirkning. Kerteminde Kommune stiller derfor 
vilkår herom.

Kystdirektoratet vurderer desuden, at den ansøgte skråningsbeskyttelse ikke 
vil standse erosionen på forskråningen, men alene flytte erosionen ud foran 
og nedstrøms anlægget, dvs. mod syd, hvor der vil ske læsideerosion. Idet 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 6 af 10erosionen vil fortsætte i profilet neden for skråningsbeskyttelsen kan det 
medføre underminering med fare for sætninger i skråningsbeskyttelsen. Ero-
sion foran anlægget kan desuden medføre, at stranden foran anlægget over 
tid bliver smal eller helt forsvinder, hvilket kan påvirke offentlighedens ad-
gang til og langs kysten samt rekreativ udnyttelse af kysten. 

Ved en eventuel tilladelse til det ansøgte, anbefaler Kystdirektoratet derfor, 
at der stilles vilkår om kompenserende fodring for at undgå læsideerosion 
samt for at sikre, at der opretholdes en strand foran skråningsbeskyttelsen. 
Fodringsmængden kan med fordel beregnes på baggrund af erosionen, som 
sker i hele det aktive kystprofil (fra dybden hvor bølger, påvirker havbunden 
til toppen af skråningen), hvormed det undgås, at kystprofilet bliver stejlere, 
samt at vandet foran skråningsbeskyttelsen bliver dybere, og større bølger 
kan ramme kysten. Kerteminde Kommune stiller derfor vilkår om kompensa-
tionsfodring.

Museumsloven
Hvis der under projektarbejdet fremkommer oldsager, fortidsminder eller 
kulturhistoriske anlæg, skal Østfyns Museer, Landskab og Arkæologi, Vikin-
gevej 123, 5300 Kerteminde straks underrettes på telefon 65 32 16 67 eller 
mail Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
Endvidere henvises til bestemmelser om beskyttelse af fortidsminder i muse-
umslovens kapitel 8, §§ 24-27.

Offentliggørelse
Tilladelsen vil blive offentliggjort d.d. på kommunens hjemmeside, www.ker-
teminde.dk, under ’Aktuelle høringer og afgørelser’. Tilladelsen må først 
udnyttes 4 uger efter at tilladelsen er offentliggjort. En eventuel klage over 
afgørelsen har opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklage-
nævnet bestemmer andet.

Klagevejledning
I henhold til kystbeskyttelseslovens §18, stk. 1, kan kommunens afgørelse, 
herunder betingelser og vilkår, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen er 4 uger – dvs. den 10. december 2019.

Klageberettigede er:
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3) enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald,
4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen,
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
skyttelse af natur og miljø,
7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
danne interesser, og
8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og 
som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via Klageportalen, som du finder via på www.borger.dk og

http://www.kerteminde.dk/
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Side 7 af 10www.virk.dk, hvor du logger på med NEM-ID.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden
om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Kla-
geportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Kerteminde Kommune. Kerteminde Kommune vide-
resender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget
www.nmkn.dk

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Betaling af klage-
gebyr
sker ved elektronisk overførsel til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnet hjem-
meside, der kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk

Venlig hilsen

Trine Baier Jepsen
Plan- og miljømedarbejder

Vedlagt Bilag 1: Tegning fra ansøgningen
Bilag 2: Tværsnit af skråningsbeskyttelsen, principtegning

Kopi til Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
Østfyns Museer: Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnkerteminde-sager@dn.dk og dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk og kerteminde@dof.dk
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Side 8 af 10Bilag 1
Tegning fra ansøgningen
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Side 9 af 10Bilag 2
Principtegning fra ansøgningen, tværsnit

Bilag 3 
Vedr. sandfordring
I forbindelse med en ansøgning om tilladelse til sandfodring, er det ansøger, 
som skal redegøre for fodringsmængden. Kerteminde Kommune vil i en 
tilladelse stille vilkår om en redegørelse for mængden af den kompense-
rende fodring pr. år. 

Kystdirektoratet har anbefalet Kerteminde Kommune, at følgende bereg-
ningsmodel for kompenserende fodring benyttes: 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 10 af 10Her benyttes den gennemsnitlige naturlige erosionsrate for strækningen, 
dvs. den årlige tilbagerykning af kysten uden påvirkning fra kystbeskyttelse 
(meter/år). Den gennemsnitlig erosionsrate kan fx findes ved at se på æn-
dringen af vegetationsgrænsen på ortofotos fra forskellige år (gerne en læn-
gere årrække). Denne gennemsnitlige årlige erosionsrate ganges med kyst-
beskyttelsens længde samt højden fra kystbeskyttelsesanlæggets top til 
dybden, hvor bølgerne begynder at påvirke havbunden. ”s” sættes til 1, når 
der er tale om et kystprofil bestående af sand. Det vil tilsammen give den 
samlede mængde, der skal fodres med på projektstrækningen om året.

Kerteminde Kommune anbefaler, at der tages kontakt til en rådgiver, der kan 
hjælpe med at ansøge Kerteminde Kommune om tilladelse til sandfodring.

http://www.kerteminde.dk/
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