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Afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af trykudligningsrør omkring
Rævehulevej 34, 9990 Skagen
Frederikshavn Kommune meddeler hermed afslag på din ansøgning om tilladelse til
etablering af trykudligningsrør som kystbeskyttelse omkring ejendommen Rævehulevej
34, 9990 Skagen (Fellen).
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Afgørelsen er meddelt i medfør af kystbeskyttelseslovens1 § 3, stk. 1 og stk. 2.
Afgørelsen offentliggøres på Frederikshavn Kommunes hjemmeside den 5. april 2019.
Det bemærkes, at der under sagens behandling er oplyst, at de ansøgte
trykudligningsrør allerede er etableret. Umiddelbart efter denne afgørelses meddelelse
vil der blive udsendt særskilt varsling om lovliggørelse.
Klagevejledning
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, jf. kystbeskyttelseslovens § 18.
Følgende personer og organisationer er klageberettigede, jf. kystbeskyttelseslovens §
18a:
Adressaten for afgørelsen
Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
Enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald
En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse
af natur og miljø,
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser, og
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og som
repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Miljø- og fødevareministeren
1

Lov om kystbeskyttelse m.v., jf. lovbek nr. 57 af 21. januar 2019

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives inden 3. maj 2019.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på
klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Frederikshavn Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på
900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige
myndigheder. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Frederikshavn Kommune. Hvis
kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via
klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om
klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker
at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via
mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for
at bruge klageportalen
Et civilt søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter
afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. kystbeskyttelseslovens § 18b.
Ansøgningens indhold
Frederikshavn Kommune har modtaget din ansøgning den 15. januar 2019. I
ansøgningen er oplyst, at der søges om tilladelse til at trykudligne stranden ved
Rævehulevej 34 med moduler som vist på nedenstående tegning. Modulerne er 175
cm lange og er dykket 30-50 cm under strandniveauet.
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Partshøring
Kommunen har den 6. februar 2019 sendt dig en partshøring med oplysning om, at
kommunen vurderer, at der ikke kan meddeles tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til
det ansøgte og med angivelse af, at eventuelle bemærkninger til sagen skal indsendes
til kommunen senest den 25. februar 2019.
Du har den 20. februar 2019 begæret aktindsigt. Kommunen har den 1. marts 2019
meddelt aktindsigt i nogle oplysninger og bedt dig uddybe din aktindsigtsanmodning i
forhold til andre oplysninger.
Den 14. marts 2019 har du uddybet din anmodning om aktindsigt. Desuden har du
oplyst, at trykudligningsmodulerne allerede er placeret.
Den 20. marts 2019 har kommunen meddelt aktindsigt i de senest efterspurgte
oplysninger og givet ny frist for indsendelse af bemærkninger til kommunens
partshøringsbrev af 6. februar 2019.
Den 25. marts 2019 har du anmodet om forlængelse af partshøringsfristen, og dette er
bekræftet af kommunen.
Den 31. marts 2019 samt 1. april 2019 er du kommet med dine bemærkninger til
kommunens partshøring.
Du skriver bl.a. at Kystdirektoratets rapporter om SIC’s trykudligningssystem er
ukorrekte, og at du ønsker et møde for at gennemgå dine fremsendte oplysninger.
Kommunen skal hertil bemærke, at der ikke ses anledning til at holde et møde for at
gennemgå dokumenterne, og at kommunen ikke er enig i, at Kystdirektoratets rapporter
er ukorrekte.
Begrundelse for afgørelsen
Indledningsvist bemærkes følgende:
Det er ikke i ansøgningen oplyst, at etablering af trykudligningssystemet søges
med henblik på kystbeskyttelse af ejendommen Rævehulevej 34. Dette er dog
implicit i ansøgningen, og kommunen har behandlet sagen ud fra denne
forudsætning. Dette er oplyst i kommunens partshøring af 6. februar 2019.
Anlægget er på kortbilag placeret på 3 forskellige ejendomme, hvoraf kun den
ene er repræsenteret af SIC. Der er ikke indsendt fuldmagter fra de øvrige
ejendomme, hvilket også er oplyst i partshøringsbrevet af 6. februar 2019.
Kommunen har ikke foretaget høring af ejerne af de øvrige ejendomme, da det
fra start har været vurderet, at ansøgningen ikke vil kunne efterkommes.
Sagens behandling har ikke ændret på denne vurdering. De øvrige
ejendomsejere får orientering om denne afgørelse.
Det er under sagens behandling oplyst, at de ansøgte trykudligningsrør
allerede er etableret. Umiddelbart efter denne afgørelses meddelelse vil der
blive udsendt særskilt varsling om lovliggørelse.
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I henhold til Kystbeskyttelseslovens § 3 må der ikke uden tilladelse fra kommunen
etableres kystbeskyttelsesforanstaltninger. I forbindelse med kommunens vurdering af,
om der kan meddeles tilladelse, skal der tages hensyn til kystbeskyttelseslovens
formål, som er defineret i lovens § 1.
Herefter er formålet med kystbeskyttelse at beskytte mennesker og ejendom ved at
reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre
dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved afvejning af en række hensyn.
Den ansøgte kystbeskyttelsesmetode er nedgravning af trykudligningsrør på stranden
omkring ejendommen.
Den ansøgte kystbeskyttelsesmetode har været afprøvet i et forsøg gennemført i 20052008. Konklusionen på det daværende forsøg var, at metoden ikke viste tilstrækkelig
effekt til at være egnet som kystbeskyttelsesmetode.
Den ansøgte metode kan således ikke anvendes til at reducere risikoen for
kystnedbrydning i overensstemmelse med lovens formål.
Frederikshavn Kommune vurderer på denne baggrund, at der IKKE kan meddeles
tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til det ansøgte trykudligningsanlæg.
Kommunen er bekendt med, at der er igangsat et fornyet forsøg med afprøvning af
anvendelse af trykudligningsrør som kystbeskyttelsesmetode. Forsøget løber i perioden
2018-2021. Når dette forsøg er afsluttet, forventes der at foreligge en ny vurdering af,
om trykudligningsrør kan anvendes som kystbeskyttelsesmetode, men ind til denne
foreligger, er det konklusionen fra det i 2005-2008 gennemførte forsøg, der ligger til
grund for kommunens vurdering.

Med venlig hilsen
Tinne Stougaard
Landinspektør

Kopi til:
 Ejere af ejendommen matr.nr. 301ø Skagen Markjorder, Skagen, Rævehulevej 33:
Bettina og Michael Antitsch Mortensen, Næsset 21, 8700 Horsens
 Ejer af ejendommen matr.nr. 304b Skagen Markjorder, Skagen, Rævehulevej 34:
Carsten Kastrup, Lilleåvej 35, 7500 Holstebro
 Advokat Hans Jeppesen, Kirk Larsen & Ascanius, via hj@kirklarsen.dk
 Ejer af ejendommen matr.nr. 2a Skagen Markjorder, Skagen, Sct. Laurentii Vej 150:
Naturstyrelsen Førstballevej 2, 7183 Randbøl – via nst@nst.dk
 Kystdirektoratet – via kdi@kyst.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh Ø, dn@dn.dk
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DN- Frederikshavn, dnfrederikshavn-sager@dn.dk
DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk
DOF-Nordjylland v/ Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund,
frederikshavn@dof.dk
Friluftsrådet, att. Thomas Jensen, Kragkærvej 5, Astrup, 9800 Hjørring,
vendsyssel@friluftsraadet.dk
Ejendomsforeningen Danmark, info@ejendomsforeningen.dk
Fritidshusejernes Landsforening, sekretariat@mitfritidshus.dk
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