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Hedensted Kommune  
Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 
Att. Sune Mikkelsen 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/00597-2 
Ref. Britt Gadsbølle Larsen 
06-03-2020 
 

Kystdirektoratets udtalelse til kommunalt fællesprojekt – 

Kystbeskyttelse i form af forlængelse af et eksisterende dige, matr. nr. 

62c og 64a Kirkholm By, As, Hedensted Kommune 
 
Anmodning om udtalelse modtaget: 7. februar 2020 
 
Kystdirektoratets frist: 6. marts 2020 
 
Hedensted Kommune har anmodet Kystdirektoratet om en udtalelse efter 
kystbeskyttelseslovens § 2, stk. 1, i forbindelse med et kommunalt fællesprojekt om 
kystbeskyttelse i form af forlængelse af et dige på matr. nr. 62c og 64a Kirkholm 
By, As, Hedensted Kommune.  
Kystdirektoratet gør opmærksom på, at denne udtalelse er vejledende, og kan 
lægges til grund i den videre behandling af det kommunale fællesprojekt. 
Udtalelsen er udarbejdet på baggrund af det fremsendte projektmateriale.  
 
Lovgrundlag  
Når en kommunalbestyrelse, jf. kystbeskyttelseslovens § 2, stk. 1 (LBK nr. 78 af 
19/01/2017, som senest er ændret ved LOV nr. 720 af 08/06/2018), anmoder 
Kystdirektoratet om en udtalelse i forbindelse med et kommunalt fællesprojekt, 
skal Kystdirektoratet afgive en udtalelse til projektet senest 4 uger efter 
modtagelse af anmodningen.  
 
Grundlaget for udtalelsen 
As Vig Syd Digelag ønsker at forlænge et eksisterende jorddige. Diget forlænges 
med 380 m mod syd. Diget får topkote i 1,9 m DVR90 og bliver 0-1 m højt. Diget 
placeres hovedsagligt på en strandeng, som er ejet af Hedensted Kommune.  
Diget etableres ved at det øverste muldholdige jordlag graves af arealet, hvor diget 
skal placeres. Diget opbygges af ren, stenfri, lerholdig råjord, der komprimeres til 
98 % Standard Proctor. Digets anlæg mod havet er 1:3 og 1:1,5 mod land. Kronen 
er 1,0 m bred. Muldjord udlægges i 10 cm højde på digets sider samt på kronen, så 
den endelige kronekote bliver 1,9. Muldjorden er humusholdig, næringsrig og 
egnet til græsvækst. Mulden gødes og tilsås med græsfrø af en speciel 
digeblanding.   
Med forlængelse af det eksisterende dige ønskes det at sikre, at engen, hvor Døde 
Å løber ud syd for eksisterende dige, er tør ved ekstrem havvandstand. Herved kan 
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et eksisterende stigbord i Døde Å holdes åbent ved ekstrem havvandstand eller 
helt fjernes, så vandet fra åen kan løbe ud på engen i området bagved det ansøgte 
dige. Målet er dermed at reducere risikoen for oversvømmelser fra Døde Å inden 
for det eksisterende dige.  
 

 
Figur 1. Oversigtskort fra ansøgningsmaterialet, der viser området, hvor det eksisterende 
dige ønskes forlænget med 380 m.   

Eksisterende kystbeskyttelse  
Umiddelbart nord for projektstrækningen er et eksisterende dige, som mod syd 
afsluttes med en spunsvæg ved Døde Å/Kirkholmvej (figur 1). Dette dige ønskes 
med det ansøgte projekt forlænget. Et stigbord lukker på nuværende tidspunkt for 
åens udløb til engen. Det oplyses, at der ved ekstremhavvandstand er 
overhængende fare for at spunsen trykkes ind, idet spunsen kun er sat lidt ned i 
sandjorden ved Døde Å. I disse situationer trykkes havvand ind under spunsen. 
Det oplyses, at det eksisterende dige derfor ikke løser problemet med vand fra 
baglandet til Døde Å.  
 

Vurdering af risiko ved oversvømmelse  
Det fremsendte kystbeskyttelsesprojekt har til formål at beskytte værdier i form af 
166 sommerhuse og helårsboliger, som ifølge ansøger har en værdi på mere end 
200 mio. kr.  
Bebyggelsen inden for As Vig Syd Digelag er relativt lavt beliggende omkring kote 
1-2.   
I Kystdirektoratets Højvandsstatistik fra 2017 er en 50- og 100 års hændelse hhv. 
157 cm og 162 cm (vandstandsmåler Juelsminde Havn). 
Det oplyses i ansøgningsmaterialet, at der er udfordringer med vand fra baglandet 
til Døde Å, når der er forhøjet havvandstand. Derved er der fare for 
oversvømmelse fra Døde Å inden for det eksisterende dige.  
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Linjeføring  
Kystdirektoratet har ingen bemærkninger til linjeføringen.  
 
Metode og dimensioner  
Kystdirektoratet vurderer, at det fremsendte projekt vil yde en sammenhængende 
beskyttelse. Det vurderes ligeledes, at projektet vil reducere en risiko ved 
oversvømmelse. 
Kystdirektoratet vurderer, at digets inderside er stejl. Det anbefales, at hældningen 
ikke er stejlere end 1:3. Dette er både af hensyn til vedligeholdelse af diget og 
eventuelt overløb.  
Det bør undersøges, om der vil komme til at stå vand op ad diget, da det har 
betydning for, hvordan diget skal opbygges og hvilke materialer, der bør benyttes. 
Forventes det, at vandet vil stå op ad diget i længere tid, bør det overvejes, om 
diget skal opbygges af materialer, som er mere impermeable.  
I forbindelse med udarbejdelse af et endeligt projekt, bør der redegøres for, 
hvordan vandet på engen bag det ansøgte dige håndteres.  
 
Vejledning om vedligeholdelse  
Det anbefales i forbindelse med en eventuel tilladelse til projektet, at der stilles 
vilkår om løbende vedligeholdelse i form af:  

- Slåning eller afgræsning 
- Bekæmpelse af buske og træer 
- Bekæmpelse af tidsler, roser m.v., der giver huller i græslaget 
- Bekæmpelse af muldvarpe, ræve og andre dyr, der giver huller i 

græslaget 

For at opnå et stærkt rodnet, anbefales det desuden, at græsset på diget slås 
minimum 3-4 gange i vækstsæsonen. 

Der bør altid ske løbende vedligeholdelse af et kystbeskyttelsesanlæg, så det sikres, 
at anlægget opretholder sin kystbeskyttende effekt.  
 
Natura 2000 og VVM 
I forbindelse med en afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, skal der efter 
miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018) træffes afgørelse om, hvorvidt 
projektet medfører, at der skal udarbejdes en miljøvurdering (VVM). Der skal 
ligeledes træffes afgørelse efter kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1062 af 
21/08/2018) om, hvorvidt projektet medfører, at der skal udarbejdes en 
konsekvensvurdering. 

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

Kystdirektoratet vurderer umiddelbart, at det fremsendte projekt ikke vil påvirke 
et Natura 2000-område væsentligt.  

Kystdirektoratet kan ikke oplyse, hvorvidt der er forekomst af bilag IV-arter i 
projektområdet og der henvises til Miljøstyrelsen for bemærkninger hertil.  
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Anden lovgivning 

Tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3 erstatter en række dispensationer og 
tilladelser efter anden lovgivning, jf. kystbeskyttelseslovens § 3 a.  
Kystdirektoratet gør opmærksom på, at en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til 
det konkrete projekt vurderes at erstatte følgende lovgivninger:  
Naturbeskyttelsesloven 

- kirkebyggelinje (§ 19),  
- strandbeskyttelseslinjen (§ 15)  
- beskyttede naturtyper (§ 3)  
- fredninger (§ 50) 

Kystdirektoratets vurdering i forhold til inklusion af anden lovgivning er 
vejledende. 
 

Den videre proces 
Næste skridt i processen er, at kommunalbestyrelsen beslutter, om sagen fremmes. 
Beslutningen træffes på baggrund af denne udtalelse fra Kystdirektoratet samt en 
eventuel udtalelse fra de ejere af fast ejendom, der kan opnå beskyttelse eller 
anden fordel ved projektet.  
Hvis kommunalbestyrelsen beslutter ikke at fremme projektet, underrettes de 
borgere, som har anmodet om igangsættelsen af projektet. Hvis projektet 
fremmes, underrettes de ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller 
anden fordel ved projektet. Kommunalbestyrelsen offentliggør herefter på 
kommunens hjemmeside oplysninger om, hvornår de enkelte processkridt 
forventes afsluttet, herunder om eventuelle forsinkelser. Derefter udarbejder 
kommunalbestyrelsen et konkret projekt og indsender en ansøgning til 
kommunen. Kommunalbestyrelsen kan vælge at afholde et eller flere møder med 
de berørte grundejere i løbet af projektet.  
Kommunalbestyrelsen sender projektet i høring hos alle, som kan blive pålagt 
bidragspligt. Høringsfristen er mindst 4 uger. Høringsmaterialet skal som 
minimum indeholde en redegørelse for, hvilke foranstaltninger, der skal 
gennemføres, og hvorledes samtlige udgifter skal afholdes (bidragsfordeling).  
Efter høringen er afsluttet, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om det 
konkrete projekt. Afgørelsen indeholder en tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet 
efter § 3 med evt. inklusion af anden lovligning samt bidragsfordeling med 
redegørelse for den. Endvidere kan afgørelse ift. VVM-pligt samt afgørelse om, 
hvorvidt der skal foretages en konsekvensvurdering inddrages. Det forudsætter 
dog, at sagsbehandlingsprocessen vedr. disse regler er blevet fulgt. Afgørelsen skal 
skriftligt meddeles ejere af naboejendomme og klageberettigede personer, 
organisationer og foreninger samt berørte offentlige myndigheder. Afgørelsen 
offentliggøres desuden på kommunens hjemmeside.   
Kommunen skal i løbet af processen beslutte, om der skal oprettes et 
kystbeskyttelseslag og udarbejdes vedtægter for laget.  
Yderligere information om procesforløbet i forbindelse med et kommunalt 
fællesprojekt kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside:  
https://kyst.dk/kyster-og-klima/kystbeskyttelse/undervisningsmateriale/  
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Opsummering  

Det vurderes, at projektet vil yde en sammenhængende beskyttelse og reducere en 
risiko ved oversvømmelse.  
I forhold til kystbeskyttelsens opbygning anbefaler Kystdirektoratet, at digets 
bagside etableres med en hældning, der ikke er stejlere end 1:3. Det anbefales 
desuden, at undersøge hvor længe vand vil stå op ad diget, da det har betydning for 
digets opbygning og materialer.  
I forbindelse med udarbejdelse af et konkret projekt skal der laves en 
vedligeholdelsesplan for diget. Der bør ligeledes redegøres for, hvordan vandet i 
området bag det nye dige håndteres.  

 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Britt Gadsbølle Larsen 
bga@kyst.dk 
 
 
 
 
 
 


