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Høringsbrev
–
Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af kystbeskyttelse i form af erosions- og
højvandsbeskyttelse på matr. nre. 47h, 47g og 47e Grønninghoved By, Vejstrup beliggende Strandvejen
Grønninghoved 37 og Pilealle 1, 6093 Sjølund. Beskyttelsen etableres som skråningsbeskyttelse i sten,
men en bagvedliggende let regulering af terrænet.
Kolding Kommune har tidligere, i maj 2020, sendt en ansøgning om beskyttelse af Strandvejen
Grønninghoved 37 i høring. Der var dengang tale om beskyttelse i træ, ved nedramning af granrafter. Da
beskyttelsesmetoden er ændret, og beskyttelsen udvidet til også at omfatte ejendommen mod nord,
sendes ansøgningen i høring igen.
Kolding Kommune kan oplyse, at beskyttelse af ejendommene har afventet afklaring af et kommunalt
fællesprojekt om kystbeskyttelse på strækningen. Projektet er nu lukket, og ejerne af de to ejendomme er
gået sammen om etablering af beskyttelse. Da der er et akut behov for beskyttelse af ejendommene, er
der ansøgt om en midlertidig løsning med det formål, at sikre ejendommene i en kortere årrække mens
det afklares om der er mulighed for kystsikring på en længere strækning.
Vedhæftet er det oprindelige notat om behovet og metoden for beskyttelsen. Opmærksomheden henledes
på, at metoden og udbredelsen af anlægget er ændret sidenhen.
Kolding Kommune behandler ansøgninger om kystbeskyttelse efter kystbeskyttelseslovens1 § 3 stk. 1.
Formålet med loven er, at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser
eller kystnedbrydning fra havet eller andre dele af søterritoriet. Formålet varetages i sagsbehandlingen
ved at afveje følgende hensyn i det ansøgte projekt:
•

1

Behovet for kystbeskyttelse

•

Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet

•

Rekreativ udnyttelse af kysten
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•

Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten

•

Andre forhold

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i
henhold til 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 – kysthabitatbekendtgørelsen2.
Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til
Miljøvurderingsbekendtgørelsen3.
Kolding Kommune skal i afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven desuden inkludere anden lovgivning i form
af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse4.
Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt sker op til Natura 2000 område 112 Lillebælt, habitatområde 96,
fuglebeskyttelsesområde 47 og Ramsarområde 15.
Høringsmaterialet kan hentes på Kolding Kommunes hjemmeside https://www.kolding.dk/horingerafgorelser-og-planer
Eventuelle bemærkninger til det ansøgte skal indsendes senest den 7. januar 2022.
Vi gør opmærksom på, at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt og at
bemærkningerne vil blive medtaget i den videre sagsbehandling herunder indgå i kommunens afgørelse,
som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover kan indkomne bemærkninger blive
videresendt til ansøger.
Ansøgningsmaterialet er sendt i høring hos:
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk
Miljøstyrelsen mst@mst.dk
Ansøgningsmaterialet sendes samtidigt til orientering til:
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Fritidshusejernes Landsforening, sekretariat@mitfritidshus.dk
Ejendomsforeningen Danmark, info@ejendomsforeningen.dk
Geodatastyrelsen, gst@gst.dk
Grønninghoved Strand Grundejerforening, v/Peter Christensen-Dalsgaard, Møllebakken 5, 6091 Bjert,
peterdalsgaard@me.com
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