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Fredensborg Kommune  
Helle Utoft Rasmussen 
Egevangen 3B 
2980 Kokkedal 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/03073-17 
Ref. Nikolaj Michelsen 
04-12-2020 
 

Tidsbegrænset tilladelse til gravning i Nivå Strandpark, matr.nr. 11ae 
Niverød By, Karlebo. Fredensborg Kommune 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til gravning i Nivå Strandpark, på de vilkår 
som fremgår nedenfor.  

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 
for projektet.  

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering 
(VVM) af projektet.  

 

Lovgrundlag 

Gravning på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 
4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020). 

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i 
bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger 
samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 
19/05/2020). 

Kystdirektoratet skal samtidig vurdere om projektet kræver en miljøvurdering 
(VVM), jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25/06/2020).    

Det ansøgte projekt er omfattet af lovbekendtgørelsens bilag 2, nr. 10, pkt. l.  

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Udformningen og etableringen af anlægget skal ske i overensstemmelse 
med det ansøgte. 

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller 
ændringer af anlægget eller anlægsmetoderne. 

http://www.kyst.dk/
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3. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Kystdirektoratet 
(kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen 
(gst@gst.dk) underrettes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder 
tilsendes en færdigmelding, som dokumenterer at projektet er opført i 
overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggets endelige 
position.  

4. Tilladelsen er tidsbegrænset og udløber ved udgangen af 2030.  

5. Tilladelsen bortfalder hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 3 år fra 
udstedelsen af denne tilladelse. 

6. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig 
stand.  

7. Tilladelsen til at etablere anlægget og det opførte anlæg må ikke uden 
tilladelse fra Kystdirektoratet overdrages til andre.  
 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de 
for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, 
der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden 
lovgivning.  

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, 
som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et 
opstået civilretligt ansvar.  

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions 
sikkerhed eller stabilitet. 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på bekendtgørelse 1351 af 29. november 
2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i 
danske farvande. Vi skal ydermere gøre opmærksom på Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelsen høringssvar, som har henvist til denne bekendtgørelse i tilfælde 
af der i forbindelse med arbejdet på i eller i havbunden konstateres fund af 
ueksploderet ammunition eller lignede farlige genstande (UXO). 

 

Begrundelse for tilladelsen 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med 
den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn der taler imod 
projektet.  

Kystdirektoratet har bl.a. vurderet at der ikke er væsentlige naturhensyn som taler 
imod projektet, ligesom der ikke synes at være hensyn i øvrigt, som taler imod 
projektet.   

I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. blevet lagt vægt på de 
indkomne høringssvar samt, at formålet med projektet er, at forbedre den 
rekreative oplevelse i Nivå strandpark på en sikker måde. Videre har 
Kystdirektoratet tillagt det betydning, at gravningen begrænser sig til et mindre 
område i et allerede etaberet strandområde.  

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet har på baggrund af hensyn til eventuelle fremtidige projekter i 
området valgt at indsætte vilkår nr. 4.  

Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til gravninger i en årrække 
i Nivå strandpark.  

 

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering 

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et 
internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til 
deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er 
udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn 
til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at 
projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet 
art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.   

Det ansøgte projekt vil ikke finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-
områder. 

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af Natura 2000-områder eller bilag IV arten marsvin, da 
projektområdet er langt væk fra Natura 2000-områder og at gravningsmetoderne 
ikke vurderes til at kunne forstyrre eventuelle marsvin. Kystdirektoratet vurderer 
derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.  

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af indsendt 
ansøgningsmateriale, egne vurderinger og de indkomne høringssvar. 
Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering, skyldes desuden projektets begrænsede omfang.   

 

Begrundelse for ikke at kræve en miljøvurdering (VVM)  

Kystdirektoratet skal vurdere, om der skal foretages en miljøvurdering af projekter, 
der er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Vurderingen sker under hensynstagen til de kriterier, som er anført i bilag 6 til 
lovbekendtgørelsen.  

For at kunne foretage denne vurdering har Kystdirektoratet bl.a. indhentet 
udtalelser fra andre berørte myndigheder.  

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet at projektet ikke vil indebære sådanne 
væsentlige påvirkninger af miljøet, at der bør foretages en miljøvurdering af 
projektet.   

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet har i forbindelse med denne afgørelse lagt vægt på, at om at det er 
begrænsede mængder sand som skal graves op og at der er tale om et mindre 
projektområdet.  

 

Projektbeskrivelse  

Tilladelsen indeholder at der må graves ca. 2000 m3 sand ca. hver femte år inden 
for en tidsperiode på 10 år. At gentage gravningen beror på viden om, at området 
vil sande til i løbet af en årrække. Gravningen foregår rundt om en helårsbro i Nivå 
Strandpark. Arealet vil være ca. 6700 m2 i udstrækning.  

Der graves maksimal til kote -1,5.   

Selve gravningen foregår ved hjælp af en gummiged. Varigheden af gravearbejdet 
er vurderet til, at vare mindre end en måned.  

Projektområdet er i Nivå Strandpark, matr.nr. 11ae Niverød By, Karlebo. 
Fredensborg Kommune. 

Det nedenstående billede illustrerer projektområdets nærmere placering.  

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos 
Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Vikingeskibsmuseet, Fredensborg Kommune samt sendt til orientering til 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og 
Geodatastyrelsen. 

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.  

 

Miljøstyrelsen skrev den 25. november 2020 følgende:  

”Miljøstyrelsen har gennemgået det fremsendte materiale vedr. ansøgning om 
tilladelse til gravning i forbindelse med udvikling af Nivå Strandpark, og har ingen 
bemærkninger til det ansøgte projekt”.  

 

Søfartsstyrelsen skrev den 19. november 2020 følgende:  

”Søfartsstyrelsen er blevet bedt om at indsende eventuelle bemærkninger til 
ansøgningen om tilladelse til gravning i forbindelse med udvikling af Nivå 
Strandpark. 

Materialet er blevet vurderet, og Søfartsstyrelsen har følgende bemærkninger til 
projektet. Arbejder på Søterritoriet, skal altid udføres i overenstemmelse med BEK 
nr. 1351 af 29/11/2013 Bekendtgørelse om sejladssikkerhed ved 
entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande”.  

 

Fiskeristyrelsen skrev den 11. november 2020 følgende:  

”Fiskeristyrelsen har ingen kommentarer til sagen”.  

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skrev den 24. november 2020 følgende:  

”Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har modtaget høring vedrørende 
ansøgning om tilladelse til gravning i forbindelse med udvikling af Nivå 
Strandpark. 

Efter høring af myndigheder under Forsvarsministeriet, skal Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse oplyse, at der er følgende bemærkninger: 

Det skal gøres opmærksom på, at såfremt der bliver identificeret/forekommer fund 
af ueksploderet ammunition eller lignende farlige genstande (UXO), skal arbejde 
straks indstilles og der tages kontakt til Forsvarets Operationscenter, jf. BEK 1351 
af 29. november 2013 § 14, om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejde og andre 
aktiviteter mv. i danske farvande”.  

 

 

http://www.kyst.dk/
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Vikingeskibsmuseet skrev den 6. november 2020 følgende:  

”Det fremgår ved studier af luftfotoserier, at det ansøgte uddybningsarbejde 
allerede er (helt eller delvist) udført mellem 2016 og 2018 (i øvrigt uden 
forudgående høring), hvorfor Vikingskibsmuseet skal udtale, at der ikke er 
bemærkninger til det ansøgte, såfremt der alene til tidligere etableret dybde og 
inden for det tidligere uddybede areal. 

Ansøger bør dog være opmærksom på Museumslovens § 29h stk. 1, ifølge hvilken 
fund af spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejde straks anmeldes 
til Slots- og kulturstyrelsen og arbejdet standses”.  

 - 

 

Klagevejledning 

Dette dokument indeholder 3 afgørelser:  

• afgørelse om at give tilladelse til projektet  

• afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering  

• afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) 

 

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

For afgørelserne gælder følgende:  

• Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår 
retlige forhold.  

• Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.  

• Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk 
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 
organisationer i gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med 
betalingskort i Klageportalen. 

• Klageberettigede efter kystbeskyttelsesloven 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, 

http://www.kyst.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål 
er beskyttelse af natur og miljø, 

7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen 
berører sådanne interesser, og 

8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

• Klageberettigede efter Natura 2000-bekendtgørelsen er: 

1) adressaten for afgørelsen, 

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

3) enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagen, 

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 beskyttelse af natur og miljø, 

7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen 
berører sådanne interesser, og 

8) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

• Klageberettigede efter miljøvurderingsloven er: 

1) miljøministeren, 

2) enhver med retlig interesse i sagens udfald, og 

3) landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål 
har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller 
love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 
mindst 100 medlemmer.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 
anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 18 b i 
kystbeskyttelsesloven, samt § 54, stk. 1, i miljøvurderingsloven. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 
over afgørelsen kan tilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, 

http://www.kyst.dk/
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medmindre Kystdirektoratet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret 
bestemmer andet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nikolaj Michelsen 
AC-fuldmægtig l Kystzoneforvaltning 

+45 91 33 84 26 l nim@kyst.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Vikingeskibsmuseet, Fredensborg Kommune samt sendt til orientering til 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og 
Geodatastyrelsen.  

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 

http://www.kyst.dk/
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