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Andelsselskabet Dalbybugten  
M.S. Rosbæk 
   
      
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 15/01005-62 
Ref. Sanne Fanøe Zimmer 
07-04-2016 
 

Tilladelse til at ændre og forstærke dige ved Dalbybugten, matr. 15a, 

12a, 15cn og 20 c, Mesing, Messinge By, Kerteminde Kommune  

 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ændring og forstærkning af dige, på de 
vilkår som fremgår nedenfor.  

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

Kerteminde Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-
redegørelse for projektet. 

 

Lovgrundlag 

Ændring og forstærkning af et dige kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16, 
stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 15 af 8. januar 2016). 

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 anlæg og udvidelse af havne og 
kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på 
søterritoriet (BEK nr. 874 af 02/09/2008). 

Da tilladelsen omfatter flere ejendomme, er den ifølge § 1 i bekendtgørelse om 
bygge- og beskyttelseslinjer (BEK nr. 1308 af 21/12/2011) undtaget fra 
naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1 om strandbeskyttelseslinjen. 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller 
ændringer af det godkendte projekt.  

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

3. Anlægget eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet for ejers 
regning såfremt:  
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• anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks 
genetableres,  

• vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes, 

• der viser sig uforudsete, skadelige virkninger som følge af 
anlæggets tilstedeværelse eller 

• anlægget ikke længere beskytter de interesser, som har dannet 
baggrund for tilladelsen.  

• Vedligeholdelse s skal foretages efter den udarbejde 
vedligeholdelsesplan af 3. december 2015 (15/01005-41).  

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) skal 
underrettes umiddelbart efter anlæggets permanente fjernelse. 

I forbindelse med en fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand 
så tæt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering, som 
muligt.  

Der skal tilsendes Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk) og Geodatastyrelsen 
(gst@gst.dk) dokumentation for reetableringen.  

4. Til sikkerhed for opfyldelsen af ovenstående vilkår, skal ejeren for egen 
regning udfærdige og på den ejendom som anlægget etableres på lade 
tinglyse en deklaration, med Kystdirektoratet som påtaleberettiget.  

Deklarationen skal orientere om, at den til enhver tid værende ejer af 
ejendommen og anlægget er forpligtet til at overholde de i tilladelsen 
anførte vilkår.  
Deklarationen kan tinglyses med respekt for eksisterende pantehæftelser 
og servitutter, byrder m.v.  
I anmeldelsen til den elektroniske tinglysning skal Kystdirektoratets e-
mailadresse, kdi@kyst.dk, anføres, idet Kystdirektoratet skal have adgang 
til den originale tinglyste deklaration.  
Servitutten skal være tinglyst senest 1 år fra denne tilladelses datering. 

5. Til sikkerhed for opfyldelsen af ovenstående vilkår, skal disse vilkår 
optages i vedtægterne for Andelsselskabet Dalbybugten AMBA med 
binavnene ”Dalbybugtens dige- kloak. Og vandforsyning” samt 
”Strandforeningen Dalbybugten”.  

Vedtægterne skal også indeholde en beskrivelse af anlæggets dimensioner.  

De ajourførte vedtægter skal sendes til Kystdirektoratet snarest muligt. 

6. Udformningen af anlægget skal være i overensstemmelse med det 
ansøgte.  

7. Når anlægsarbejdet afsluttes, skal der indsendes en færdigmelding, der 
bekræfter at anlægget er opført i overensstemmelse med tilladelsen, til 
Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk).  

8. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 1 år 
fra udstedelsen af denne tilladelse. 
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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, i forbindelse med digets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt 
ansvar.  

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

Såfremt etableringen af anlægget har konsekvenser for andre grunde, f.eks. i form 
af færdsel i forbindelse med etableringen, opfordrer Kystdirektoratet til at der 
indhentes samtykke hertil fra de berørte grundejere, inden anlægsarbejdet 
iværksættes. 

 

Begrundelse for tilladelsen 

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage 
en række 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 

8) andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse.” 

 

I afgørelsen har Kystdirektoratet lagt afgørende vægt på hensynet til behovet for 
kystbeskyttelse. 
  

Kystdirektoratet udarbejdede i 2011 en national kystbeskyttelsesstrategi. Denne 
har som formål at implementere kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse i 
Kystdirektoratets sagsbehandling. Én af strategiens målsætninger er bl.a., at for at 
kystbeskyttelse i fremtiden kan fungere bedst muligt i krydsfeltet mellem 
menneskeskabte og natur- og landskabsmæssige værdier, skal den udføres 
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optimeret, langsigtet og ud fra en helhedsbetragtning om ikke mere end 
nødvendigt.  
 
Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte menneskeliv og væsentlige værdier 
som bebyggelse og infrastruktur. Ifølge bemærkningerne til kystbeskyttelsesloven 
skal der i forhold til risiko for oversvømmelse foretages en vurdering af faren for 
menneskeliv og omfanget af mulige skader. Dette vurderes ud fra en anbefaling af 
et sikkerhedsniveau, der som udgangspunkt svarer til en hændelse med et 
statistisk tidsinterval på mindst 50 år.  Dette er også Kystdirektoratets praksis. 
 

Den konkrete sag 

Strækningen er beliggende i Dalby bugten. Området er i dag beskyttet af et dige 
etableret i 2008/2009. Diget rundt om Dalbybugten led skade under Bodil i 2013, 
hvorfor Andelsselskabet Dalbybugten AMBA ønsker at forbedre diget for, at 
forhindre eventuelle fremtidige digebrud og oversvømmelse af 
sommerhusområdet.  

Hele diget er ejet af Andelsselskabet Dalbybugten AMBA, som er en 
sommerhusejerforening. Enhver der ejer fast ejendom tilsluttet selskabet er 
underlagt selskabets regler og beslutninger. Alle beslutninger vedtages ved 
almindeligt flertal ved afstemning til en generalforsamling.  

Kystdirektoratet finder, at der er behov for en forstærkning af den eksisterende 
kystbeskyttelse til den valgte kote. Den primære begrundelse er, at flere 
ejendomme vil være truet mod oversvømmelse ved en ny hændelse på størrelse 
med Bodil. Endvidere finder Kystdirektoratet det positivt, at en del af diget bliver 
trukket tilbage.  

Den vestlige del af diget ligger indenfor et naturbeskyttet strandengsområde der 
grænser lige op til sommerhusområdet. Det fremgår af Kerteminde Kommunes 
VVM-screening, at det drejer sig om 1800 m2 der benyttes til den nye digearm. 
Det fremgår også af ansøgningen, at 2160 m2 af det eksisterende dige fjernes og 
tilbageføres til strandengen. Det fremgår af oversigt over området, at diget ikke 
kan placeres tættere på sommerhusområdet, grundet bebyggelse. På den 
baggrund vurderer Kystdirektoratet, at diget kan placeres det ansøgte sted.  

Kystdirektoratet finder derfor sammenfattende, at der kan gives tilladelse til at 
ændre og forstærke dige ved Dalbybugten, matr. 15a, 12a, 15cn og 20c, Mesinge 
By, Kerteminde Kommune. 

 

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering 

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

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. 
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 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.   

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en 
væsentlig påvirkning af bilag IV arten strandtudsen.  

Det fremgår af en udarbejdet rapport: ”Det nye dige etableres på en lille 

strandeng, som vurderes at være levested for strandtudsen. Diget vil blive 

bevokset med græs og vil kunne fungere som levested. Digets skråninger vil ikke 

være en hindring for strandtudsen, der kan forcere meget stejlere skråninger. 

Det væsentlige for strandtudsen er at vegetationen på diget vil blive holdt 

rimeligt kort og at der udover græsser også findes blomsterplanter, som vil 

kunne tiltrække smådyr (fødegrundlag). Det nye dige vurderes at være et mindre 

godt levested end den nuværende strandeng, men arealet der inddrages er meget 

lille i forhold til strandtudsens samlede levesteder ved Dalby Bugten. Som led i 

projektet fjernes det eksisterende dige langs kysten hvorved den lille strandeng 

genvinder sin naturlige påvirkning med salt fra havet. Værdien af den lille 

strandeng for strandtudse vurderes at blive forbedret ved genskabelse af 

mulighed for naturlig dynamik fra havet. Etablering af det nye dige vurderes 

samlet set ikke at ville påvirke strandtudsens raste-/levesteder væsentligt.  

På strandengen hvor diget etableres er der tidligere gravet et lavvandet vandhul 

til strandtudse. Vandhullet påvirkes ikke af det nye dige.  

Det eksisterende dige nord og øst for sommerhusene forhøjes med omkring 0,5 m 

hvorved diget vil blive bredere. Der vil dermed blive inddraget naturlig, uplejet 

kystvegetation på sand til dige. Udvidelsen af diget vurderes at være et ringere 

levested for strandtudsen end den eksisterende naturlige vegetation. Givet de 

store levesteder for strandtudse i området vurderes påvirkningen at være 

moderat.  

 
Konklusion 

Samlet vurderes anlæg af et nyt dige på vestsiden af sommerhusbebyggelsen ved 
Dalby Bugten og forhøjelse af eksisterende dige mod nord og øst ikke at påvirke 
yngle- og rastesteder for strandtudse i væsentlig grad og der vurderes ikke at 
være behov for afværgeforanstaltninger.”  

 

Kystdirektoratet vurderer således at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af 
naturtyper og levesteder eller at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der 
har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for, samt for bilag 
IV arten strandtudsen. Kystdirektoratet vurderer derfor, at der ikke skal 
udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.  

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af udarbejdet rapport af 
Amphi Consult som har været sendt i høring hos Naturstyrelsen. 

Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering, skyldes bl.a. projektets begrænsede omfang, placering i 
forhold til Natura 2000-områder, og at ændringen af diget samlet set ikke 
vurderes at påvirke yngel- og rastesteder for strandtudsen i væsentlig grad. 
Kystdirektoratet bemærker, at der er stillet vilkår om græssets vedligeholdelse i 
vilkår nr. 3.   
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Projektbeskrivelse  

Diget starter øst for Mågevej og følger sommerhusområdet langs Mågevej og drejer ind 

mellem Engvej og det sydlige Å-udløb, hvor det flader ud i landskabet efter Flaskevejen. 

Delen af diget der ligger langs kysten har en forskråning med hældningen 1:6 og en 

bagskråning på 1:2. Digarmen der går ind i land vest for Engvej og Midskovgårdsvej mod 

Flaskevejen har en forskråning på 1:3 og en bagskråning på 1:2. Diget bygges op af 

lerholdigt materiale fra kote 0,0 m DVR 90 og dækkes til med et lag muldjord, der sås med 

græs. Digets kronekote er 2,70 m DVR90.  

 

Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos 
Kerteminde Kommune og Naturstyrelsen samt sendt til orientering til Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og 
Geodatastyrelsen. 

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.  

 

Kerteminde Kommune skrev den 8. december 2015 bl.a. følgende:  

”Kommunen har ikke umiddelbart nogle bemærkninger”  

 

Naturstyrelsen skrev den 12. januar 2016 følgende:  

”Strandengen omkring sommerhusområdet er yngle- og rasteområde for 

strandtudse, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 4. Der er gennem årene 

gennemført en stor indsats både for at oparbejde en stor og levedygtig bestand af 

arten i området og for at skabe spredningsmuligheder for strandtudse, således at 

bestanden kan spredes både mod nord og vest. Dette arbejde er gennemført af 

Fyns Amt og Kerteminde Kommune i samarbejde med konsulentfirmaet Amphi. 

 

Naturstyrelsen vurderer, at det ikke kan udelukkes, at etablering af det nye 180 

m lange dige mod syd kan have en negativ effekt på strandtudsens yngle- og 

rasteområde. Der bør derfor indhentes en ekspertvurdering til belysning af 

effekten og en vurdering af, om der i givet fald kan foretages 

afværgeforanstaltninger, der sikrer områdets økologiske funktionalitet.  
Naturstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til det ansøgte”.  

Kystdirektoratet har modtaget den af Naturstyrelsen anmodet, ekspertvurdering 
af yngel- og rasteområde for strandtudsen. Denne vurdering har været sendt i 
partshøring hos Naturstyrelsen, som har svaret følgende:  

”Naturstyrelsen værdsætter den klare melding fra Amphi Consult, og på baggrund 
af vurderingen vil Naturstyrelsen ikke udtale sig imod projektet. 
 
Naturstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger til det ansøgte”. 
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Tina Svenstrup Poulsen skrev den 23. november 2015 bl.a. følgende: 
 
”Hermed fremsendes indsigelse mod forhøjelse af dige ved Dalbybugten, 

Mesinge, Kerteminde Kommune. 

Med begrundelse i stormen Bodil i december 2013, fremsatte bestyrelsen i 

Andelsselskabet Dalbybugten AMBA på en ekstraordinær generalforsamling den 

18. marts 2015 forslag om forhøjelse af det eksisterende dige (opført 2007/2008) 

fra kote 2,25 m til 2,69 m. Samtidig skulle toppen af diget udvides fra aktuelle 1,5 

m til 3,0 m, og digets hældning ændres mod havet fra 1:4 til 1:6 – begge dele ved 

at udvide diget i retning mod havet...”  

 
I høringssvaret er der anført fire punkter med overskrifterne: Ikke behov, ændring 
i tilstand af strandbredden ved Dalbybugten, Visuelle forhold og Stor uenighed om 
ansøgningen. Under hver overskrift er der givet begrundelse og uddybende 
bemærkninger til de respektive overskrifter.  
 
Kystdirektoratet bemærker, at strandeng vest for diget er undtaget fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 idet strandegnen er beliggende i et sommerhusområde 
jf. bekendtgørelse om beskyttede naturtyper § 1.  
 
Yderligere bemærker Kystdirektoratet, at ansøgningen om ændring og 
forstærkning af diget, betragtes som én samlet ansøgning fra beboerne. Såfremt 
beslutningerne er vedtaget efter gældende lovgivning og vedtægter fra 
Andelsselskabet, kan Kystdirektoratet ikke gå ind i interne uenigheder i 
Andelsselskabet, jf. pkt. 3 og 4 i overstående indsigelse.  
 
Leif Lau Jeppesen skrev den 29. november 2015 bl.a. følgende: 
 

”Indsigelsen omfatter tre punkter: (I) digeændringen skader værdifuld 

strandflora. (II) ansøgningsmaterialet er fejlagtigt og mangelfuldt. (III) Den 

valgte digehøjde er i unødvendig høj grad i modstrid med lokalplanens formål 

om at sikre ”udsigten til vandet fra store dele af området”. 

(I) 

Jeg har i en tidligere kommentar til digeprojektet 15/01005 (dateret 22/11 2015) 

givet kvalitativt udtryk for min frygt for, at gennemførelse af digeændirngen vil 

skade den værdifulde strandvoldflora, som pt. Findes foran det nuværende dige. 

Kommentaren bedes inddraget i Direktoratets vurdering af denne indsigelse. 

Jeg kan nu se, at den med projektansøgningen fremsendte miljø screening 

negligerer denne skadevirkning, idet der inder punkterne ’vådområder’ og 

’kystområder’ udelukker og fejlagtigt argumenteres med, at naturen ikke skades, 

fordi projektet tilbagefører 360 m2, ses under punktet ’nuværende 

arealanvendelse’. Dette regnestykke omfatter ikke de 3900-5000 m2 (mindst 6 x 

650 m), som det projekterede dige er bredere end det nuværende dige i retning 

mod havet, og som derfor permanent tabes til digegræs. Dertil kommer at al 

vegetation og alt sand foran det nuværende dige i processen fjernes, deponeres 
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og lægges tilbage som løst sand, der risikerer at forsvinde i sandflugt eller 

kræver tilplantning for at blive liggende. 

I bilag 2 (side 18) til lokalplan 201 for området henvises der til, at ”området er 

omfattet af strandbeskyttelse” og ”registreret som beskyttet natur”. En yderligere 

dispensation fra disse planlægningstiltag vil ramme området hårdt. 

(II) 

Ansøgningsmaterialet er, som det ses ovenfor, fejlagtigt og mangelfuldt. Her 

følger endnu to eksempler: Der er ingen præcis angivelse af, hvor diget er 

placeret i det horisontale plan, og således ingen mulighed for at fastslå, hvordan 

det er placeret i forhold til sommerhusejernes rådighedsarealer (som de fremgår 

af lokalplan 201). på side 10 i den pdf-fil med ansøgningsmateriale, som ligger 

på direktoratets hjemmeside, er der angivet et snit af diget som går parallelt med 

vandet (S-S). Her angives højden til 2,40. på side 15 er højden angivet til 2,70. 

(III) 

Lokalplan 201 omfatter bestemmelser, der har til formål at sikre ”udsigt til 

vandet fra store dele af området” (side 4), f.eks. ved at fastsætte lave 

maksimumshøjder for hegning af rådighedsarealer i første række (side 13). 

Lokalplanen åbner også mulighed for at der kan etableres dige, men har i den 

forbindelse ingen krav til højde. Derfor må planens vigtigste mål være at sikre 

udsigt.  

Store dele af området er beliggende væsentligt under kote 2,0 m. Mågevej, som 

forløber parallelt med diget i hele dets længde, er næppe over kote 1,5 m på noget 

sted og mange steder lavere. Vejens højde og afstand til diget medfører, at en 

digehøjde på 2,7 m præcis vil gøre det umuligt for de fleste stående/gående 

mennesker at se vandet fra vejen. Det nuværende dige skaber ikke tilsvarende 

uoverensstemmelse med lokalplanen. Selv mindre reduktioner i forhold til 2,7 m 

vil gavne mulighederne for at opfylde lokalplanens formål om at kunne se vandet 

fra store dele af området. En digehøjde på f.eks. 2,4 ville være et meget bedre snit 

i forhold til at opfylde lokalplanens formål og samtidig sikre mod stormflod i 

lang tid fremover.” 

 
Kystdirektoratet bemærker, at strandengen nu kan udvikle sig på baggrund af de 
periodiske oversvømmelser, ændringen af diget vil medføre. Det bemærkes 
yderligere, at diget placeres så tæt på det som skal beskyttes som muligt.  
 
Endvidere henviser Kystdirektoratet til Kerteminde Kommunes høringssvar 
angående overstående indsigelse ad lll: 
”Sikring af udsigt er ikke en del af formålsparagraffen i lokalplan nr. 201. 

Lokalplanens formål er følgende: 

§1.1 Formålet med lokalplanen er: 

- at fastholde områdets anvendelse som sommerhusområde og sikre, at det 

eksisterende sommerhusmiljø bevares, 

- at åbne mulighed for, at området kan udstykkes i enkeltparceller, 

- at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse, og 

- at fastholde antallet af sommerhuse i området på maksimalt 167.” 
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Adgang til stranden bliver efter ændringen af diget uændret. 
 
 
Kaj Johansen skrev den 30. november 2015 bl.a. følgende: 
 
”Vi er en gruppe i Dalbybugten som ikke kan godkende den forslåede digehøjde 

på 2,69 meter.  

Vi har i gruppen foreslået en digehøjde på som kun bliver 2,5 meter dvs. et tillæg 

på 0,25 meter højere end nuværende dige. 

Vi er enig om den af Morten Rosbæk, forslåede forstærkning af diget, men ikke 

højden…” 

Kystdirektoratet bemærker, at uenigheden angående højden på diget har været 
behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, hvor flertallet stemte for en 
digehøjde på 2,69 meter. 

Alle bemærkninger blev den 6. januar 2016 sendt i partshøring til dig.  

I dine bemærkninger af 14. januar 2016 skrev du bl.a. følgende:  

”Ad: naturstyrelsen Tudsehensyn. 

Grundejerforeningen er bekendt med arbejdet vedrørende bevaring af 

Tudsearten. Det er dog foreningens opfattelse, at disse tiltag skete på landsiden 

af grundejerforeningens matrikler, - og som sådan, - næppe ved det eks. Dige. Vi 

skal erindre om, at digets eks. Sdr. del st. 700 – ca. 1000 faktisk ansøges 

bortgravet. Hermed vil hele digets sydlige strækning st. 700 – ca. 1000 blive 

bragt tilbage til naturen, som et nyt, og for tudserne, gavnligt strandareal. 

Digets ændring, til østlig ilandføring st. 700, henover asfalt-vejen, vil muligvis 

genere evt. derværende tudser. Tudser ser, fra Nord, via de private huse, vilmod 

syd, eller omvendt, - skal da over diget, eller bevæge sig ind/ud i land, til 

passage af diget.” 

Efterfølgende er Kerteminde Kommune blevet partshørt i forbindelse med den 
indsigelse der har relevans for dem. Dette drejer sig om indsigelse af 29. 
november 2015 indgivet Leif Lau Jeppesen. 

Hertil har Kerteminde Kommune bl.a. svaret følgende:  

”Ad I 

I vejledning til lov om kystbeskyttelse udarbejdet af Kystdirektoratet står, at 

Kystdirektoratet varetager de hensyn, der skal tilgodeses efter 

naturbeskyttelsesloven i kystbeskyttelsessager, der involverer flere ejendomme, 

eller hvor ejendommen er beliggende i byzone eller sommerhusområde. 

Ad II 

Det fremgår af tegningen, side 10 i ansøgningsmaterialet på direktoratets 

hjemmeside, at koten på diget forhøjes til kote 2,70 m søværts. Digehøjden, hvor 

diget vrides landværts, er angivet til 2,40 m. Dette stemmer fint overens med 

tværsnitstegningerne fra side 15 og frem. 

Sikring af udsigt er ikke en del af formålsparagraffen i lokalplan nr. 201. 

Lokalplanens formål er følgende: 

§1.1 Formålet med lokalplanen er: 
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- at fastholde områdets anvendelse som sommerhusområde og sikre, at det 

eksisterende sommerhusmiljø bevares, 

- at åbne mulighed for, at området kan udstykkes i enkeltparceller, 

- at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse, og 

- at fastholde antallet af sommerhuse i området på maksimalt 167”. 

Kystdirektoratet har ikke yderligere bemærkninger til overstående og vurdere 
derfor, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt.  

 

Klagevejledning 

Dette dokument indeholder to afgørelser.  

• Afgørelse om at give tilladelse til projektet,  

• afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering.  

 

Begge afgørelser kan påklages til miljø- og fødevareministeren.  

 

For begge afgørelser gælder følgende:  

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

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

• Klage indgives til Kystdirektoratet, som videresender klagen til miljø- og 
fødevareministeren sammen med sagens akter. 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
Sanne Fanøe Zimmer 
   
sfz@kyst.dk 

 

 

Kopi til: Naturstyrelsen, Kerteminde Kommune, Danmarks 

Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark, 

Fritidshusejernes Landsforening, Dansk Ornitologisk Forening og 

Geodatastyrelsen. 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 
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Oversigt over placering af dige i Dalbybugten. 

 

 

 
 


