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Afgørelse om yderligere forlængelse af tilladelse til genetablering af højvandsbeskyttelse
og forlængelse af midlertidig tilladelse til byggepladshegn på matr. 31g, Sigridsvej 25, 2900
Hellerup, Gentofte Kommune

Gentofte Kommune meddelte den. 29. januar 2019 tilladelse til forlængelse af frist for færdiggørelse af
genetablering af kystbeskyttelsesmuren på Sigridsvej 25, 2900 Hellerup. Fristen blev forlænget til 27.
september 2019.
Tilladelsen til retablering af kystbeskyttelsesmuren blev oprindeligt meddelt af Kystdirektoratet den 27.
juni 2018.
Der er ansøgt om forlængelse, således at muren bliver færdiggjort senest uge 49, 2019. Ansøgningen er
begrundet i forsinket byggeproces.
Ansøgningen har været i 14 dages nabohøring fra den 11.-25. oktober 2019.
Vi har modtaget bemærkninger i høringssvarene omkring vigtigheden af, at der opretholdes
passageadgang langs stranden under retablering af kystbeskyttelsesmuren.
Gentofte Kommune har vurderet, at en forlængelse af den eksisterende tilladelse med yderligere to en
halv måned ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, herunder tidligere gennemførte
projekter, væsentligt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse arter, som er
udpeget i medfør af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven),
jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1062 af 27. december 2018 om administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår
kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet. Nærmeste
Natura 2000-område er Brobæk Mose og Gentofte Sø (nr. 141). Der er ikke registreret bilag IV-arter i
nærheden.
Denne afgørelse meddeles som tillæg til den oprindelige afgørelse fra Kystdirektoratet (af 27. juni 2018)
”Tilladelse til genetablering af højvandsbeskyttelse på matr. 21g Sigridsvej 25, Gentofte Kommune”, samt
”Afgørelse om forlængelse af tilladelse til genetablering af højvandsbeskyttelse på matr. 31g, Sigridsvej 25,
2900 Hellerup, Gentofte Kommune” meddelt af Gentofte Kommune 29. januar 2019.
Gentofte Kommune meddelte 14. marts 2018 midlertidig tilladelse til opsætning af byggepladshegn på
strandarealet Sigridsvej 25, i medfør af naturbeskyttelseslovens § 27, stk. 1.
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Gentofte Kommune forlænger den midlertidige tilladelse til opsætning af byggepladshegn
frem til tidspunktet for kystbeskyttelsesmurens færdiggørelse.
Gentofte Kommune meddeler tilladelse til, at fristen for færdiggørelse af genetablering af
højvandsbeskyttelse forlænges yderligere fra 27. september 2019 til medio december 2019.
Arbejdet med færdiggørelse af muren skal foregå som beskrevet i ansøgning af 4. og 11. oktober 2019,
således at stranden ikke afspærres for passage unødigt. Det vil sige, at stranden alene kan afspærres i
tilfælde af, at der arbejdes med tunge maskiner osv., som kan udgøre fare for færdsel på offentlig strand
og langs ejendommen, hvor genetablering af højvandsbeskyttelsen udføres.
Når arbejdet er udført, skal det offentlige strandareal genetableres til det samme niveau og udseende, som
før arbejdet med kystbeskyttelsesmuren blev påbegyndt. Byggepladshegnet skal efter murens
færdiggørelse fjernes fra strandarealet.
Derudover gøres der opmærksom på, at de øvrige vilkår meddelt i den oprindelige tilladelse af 27. juni
2018 fortsat er gældende, dog med Gentofte Kommune som ny ansvarlig myndighed (mijlo@gentofte.dk).
Klagevejledning
De kan klage over afgørelsen vedrørende kystbeskyttelsesmuren efter reglerne i § 18 i lovbekendtgørelse
nr. 78 af 19. januar 2017 som ændret ved lov nr. 46 af 23. januar 2018 og lov nr. 720 af 8. juni 2018 om
kystbeskyttelse m.v. (kystbeskyttelsesloven) og § 11 i bekendtgørelse nr. 1062 af 27. december 2018 om
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår
kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet.
Efter disse bestemmelser kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at De for eksempel kan klage
over denne afgørelse, hvis De mener, at kommunen ikke har haft ret til at træffe afgørelsen. De kan
derimod ikke klage over, at kommunen efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
Afgørelserne kan påklages af:
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.
Gentofte Kommunes afgørelse efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1.
Denne afgørelse kan påklages af:
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
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3) offentlige myndigheder,
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, og
7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse. Hvis klagefristen udløber på
en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. kystbeskyttelseslovens jf. § 11,
stk. 2.
Hvis De ønsker at klage over denne afgørelse, kan De klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klager
via Klageportalen, som De finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor De logger på, som De plejer,
typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, jf. § 11, stk. 6, i
bekendtgørelsen om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger m.v.
Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til
Miljø- og Fødevareklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i
sagens bedømmelse.
Samtidig med, at kommunen sender klagesagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet sendes en kopi af
udtalelsen til Dem og eventuelle andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger
til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det, jf. § 21 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljøog Fødevareklagenævnet. Hvis De ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal De sende en
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt Deres
anmodning kan imødekommes.
Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf.
kystbeskyttelseslovens § 18 a, stk. 10 og naturbeskyttelseslovens § 87 stk. 7.
Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr., jf.
§ 18, stk. 1, i om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
De nærmere regler om gebyrbetaling fremgår af bekendtgørelse nr. 132 af 30.01.2017 om gebyr for
indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet m.v. Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse,
at betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden en af
klagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens
modtagelse, jf. 18 b i kystbeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen
Magnus J. Hauch
Natur- og Miljømedarbejder
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