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Tilladelse til etablering af dige og vedligeholdelse af eksisterende ralvold
og forstrand på matriklerne 2bv Yderby By, Odden i nord og til om med
matr. nr. 2gq Yderby By, Odden i syd, Digelaget Gniben - Sjællands Odde,
Odsherred Kommune
Odsherred Kommune har d. 11. februar 2013 søgt om tilladelse til ovennævnte
projekt på matriklerne, der forløber fra og med det nordlige skel af matr. nr. 2bv
Yderby By, Odden til og med det sydlige skel af matr. nr. 2gq Yderby, By, Odden.
Forinden har der været gennemført en proces efter kystbeskyttelseslovens kapitel
1a med Odsherred Kommune som procesmyndighed.
Der skal stiftes et digelag i forbindelse med etableringen af diget. Når digelaget er
stiftet overdrager Odsherred Kommune tilladelsen til digelaget.
Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven
Kystdirektoratet meddeler tilladelse til et tilbagetrukket dige og vedligeholdelse af
den eksisterende ralvold og forstrand på matriklerne der forløber fra og med matr.
nr. 2bv Yderby By, Odden i nord til og med matr. nr. 2gq Yderby By, Odden mod
syd. Nærmere placering og udformning er beskrevet under afsnittet om projektbeskrivelse.
Med henvisning til § 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven og § 3, stk. 1, nr. 1 i
bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 meddeler Kystdirektoratet tilladelse til det
ansøgte, som beskrevet i projektbeskrivelsen.
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1. Ejeren påtager sig at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand og til
at ændre det eller fjerne det, hvis der viser sig uforudsete, skadelige virkninger som følge af anlæggets tilstedeværelse, eller hvis det forfalder og ikke straks genetableres.
2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte anlæg.
3. Til sikkerhed for at vilkår 1 og 2 bliver opfyldt, skal vilkårene optages i vedtægterne for digelaget. Vedtægterne skal tillige rumme beskrivelse af anlægget samt regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger. Vedtægterne sendes til Kystdirektoratet snarest muligt.
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4. Der skal tinglyses medlemspligt af digelaget på de enkelte ejendomme, og
vedtægterne skal ligeledes tinglyses på de enkelte ejendomme.
5. Firbensbanketten på digefoden ud mod havet skal til enhver tid være i en
stand, så den kan opfylde sin funktion som levested for markfirben.
6. På digekrone og skråninger skal græsset slås mindst 2 gange pr. år. Ukrudt
skal bekæmpes enten ved lugning eller slåning. Der må ikke anvendes
sprøjtemidler.
7. Når anlægget er færdigt, skal De sende en færdigmelding der bekræfter at
anlægget er opført i overensstemmelse med tilladelsen.
8. Tilladelsen bortfalder, hvis ikke anlægget er etableret og færdigmeldt til
Kystdirektoratet inden 1 år fra tilladelsens datering. Hvis De senere ønsker
at etablere anlægget, skal De på ny rette henvendelse til Kystdirektoratet.
Tilladelsen kan ikke påføre Kystdirektoratet noget ansvar for konstruktionens stabilitet eller holdbarhed, ligesom den ikke fritager ejeren for et i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eventuelt opstående civilretligt ansvar.
Såfremt etableringen af anlægget berører andre grunde i området, f.eks. i form af
færdsel i forbindelse med etableringen, opfordrer Kystdirektoratet til at der indhentes samtykke hertil fra den/de berørte grundejere inden anlægsarbejdet iværksættes.
Begrundelse for tilladelsen
Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse skal vi varetage
en række ikke prioriterede hensyn jf. kystbeskyttelseslovens § 1, hvori der står:
1. Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelser
samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre
dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:
1) Behovet for kystbeskyttelse,
2) økonomiske hensyn,
3) kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet,
4) kystlandskabets bevarelse og genopretning,
5) naturens frie udfoldelse,
6) rekreativ udnyttelse af kysten,
7) sikring af den eksisterende adgang til kysten og

Projektstrækningen er beliggende ved Gniben (den yderste spids af Sjællands Odde). Tidligere har husene ved projektstrækningen oplevet oversvømmelser, og diget etableres for at nedbringe risikoen for fremtidige oversvømmelser.
Digets topkote på 2,35 DVR90 er fastlagt ud fra tidligere oversvømmelser i området
(herunder november 2006), hertil er lagt den forventede havspejlsstigning for de
næste 50 år, samt bølgetillæg. Et vist overskyl af diget har man fundet acceptabelt.
Diget etableres tilbagetrukket for at mindske påvirkningen af diget fra havet, samtidig med digets levetid forlænges og etableringsomkostningerne minimeres i forhold til et mere kystnært dige.
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Vedligeholdelse af ralvold og forstrand med ralfodring eller strandskrab udføres for
at minimere erosionen på strækningen, hvorved digets levetid også forlænges.
Derudover vil en vedligeholdelse af stranden med fodringsmateriale være med til at
bevare stranden til glæde for hele området.
Projektet tilgodeser især de hensyn i kystbeskyttelseslovens § 1, der vedrører behovet for kystbeskyttelse, økonomiske hensyn, kystbeskyttelsesforanstaltningens
tekniske og miljømæssige kvalitet og den rekreative udnyttelse af kysten.
Projektbeskrivelse
Diget etableres som et græsbeklædt jorddige ca. mellem 40 og 60 m fra den nuværende kystlinje. Diget bliver ca. 1064 m langt og etableres i en jævn bue på matriklerne mellem matr. nr. 2bv og 2gq Yderby By, Odden, begge inkl. (se bilag). Diget
får kronekote i 2,35 m DVR90, og digekronen bliver 2 m bred. Forskråningen får
hældning 1:6 og bagskråningen får hældning 1:3.
Mod havet etableres en firbensbanket langs digefoden, som er beregnet som leveog ynglested for markfirben. Firbensbanketten består af sand/grus og bliver 2,5 m
bred og 0,3 0,6 m tyk. Der bør lægges større stenbunker af 30 cm store sten
langs banketten med 20-30 m mellemrum til brug som skjulested for markfirben.
Det anbefales, at der eksperimenteres med forskellige materialer langs strækningen. Firbensbanketten anlægges, hvor diget minimum er 1 m over terræn (eller
hvor det i øvrigt synes hensigtsmæssigt i anlægsfasen). Hvis firbensbanketten beskadiges eller ødelægges fx pga. højvande, vil det være nødvendigt at genetablere
banketten for at opretholde funktionen. I forhold til udformning af firbensbanketten
henvises der i øvrigt ti
udfærdiget af Amphi (16. maj
2011).
Den eksisterende ralvold og forstrand skal vedligeholdes efter behov ved ralfodring
eller strandskrab. Under hensyn til den naturlige kystudvikling skal ralvolden vedligeholdes med følgende vejledende dimensioner: topkote i 1,3 m DVR90, kronebredde på 3 m og hældning på for- og bagskråning på hhv. 1:4 og 1:2.
Ralfodringen må i første omgang ikke tildække de eksisterende småskrænter nord
for Gåsegangen og på dele af strækningen syd for Duevej. Ralfodringen må kun ske
ud for den ca. 750 m lange midterstrækning, hvor terrænet bag stranden er lavt.
Hvis markfirben i løbet af nogle år koloniserer firbensbanketten, bør det vurderes
om der kan ske en ralfodring ud for de eksisterende kystskrænter mod nord og syd
i projektområdet.
I forbindelse med anlægsarbejdet må arealer inden for områderne nord for Gåsegangen samt områderne syd for sydenden af Duevej og ud for Bülowsvej ikke påvirkes søværts digets tracé pga. risiko for beskadigelse af markfirbensbestanden.
Dette bør forhindres ved afspærring i anlægsperioden.
Sagsfremstilling
Odsherred Kommune har forud for ansøgningen gennemført en proces efter kystbeskyttelseslovens kap. 1a. D. 11. februar 2013 har kommunen fremsendt ansøgning
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om endelig tilladelse til projektet i henhold til kystbeskyttelseslovens § 16.
Sagen er sendt i høring d. 25. februar 2013 hos Naturstyrelsen. Naturstyrelsen
svarer i e-mail af 18. marts 2013, at de ingen bemærkninger har til projektet.
Odsherred Kommune har d. 2. september 2012 lavet en VVM-screening af projektet
i henhold til bek. 1510 af 15. december 2010, der viser at projektet ikke er VVMpligtigt.
Klagevejledning
Kystdirektoratets afgørelse og/eller de for denne stillede vilkår kan påklages til
transport- og energiministeren (nu: transportministeren), jf. § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007.
Klagen indgives til Kystdirektoratet, som videresender den til transportministeren
sammen med sagens akter.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen

Anne Binderup Sørensen

Kopi: Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, Grundejernes Landsorganisation, Geodatastyrelsen

Bilag: Situationsplan der viser digeplacering, betalingsgrænse og koter
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Tegnforklaring
Kote 0-100
Kote 100-130
Kote 130-160
Kote 160-195
Digeplacering (midten af dige)
Betalingsgrænse
Grundejerforeningsgrænse
Matrikelgrænse
Bygning
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