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Afgørelse om ikke påbud vedr. kystbeskyttelse ved Handbjerg 
Kystbeskyttelseslag beliggende ved Åvej, 7830 Vinderup 
 
Afgørelse nr. 3 i henhold til følgebrev, om overholdelse af tilladelse 
fra 1999, 2002 og 2004 vedr. opførelse af to høfder. 
  
Struer Kommune har modtaget anmeldelser om, at forholdene ved 
Handbjerg Kystbeskyttelseslag ikke overholder de tidligere meddelte 
tilladelser og vilkår. 
 
Denne afgørelse er en af flere afgørelser vedr. kystbeskyttelse ved 
Handbjerg Kystbeskyttelseslag. Struer Kommune henviser til følge-
brevet vedr. kystbeskyttelsen for gennemgang af de øvrige sager og 
bilag til øvrige afgørelser. 
 
Afgørelse 
Struer Kommune meddeler hermed afgørelse om, at der ikke medde-
les påbud i henhold til kystbeskyttelseslovens § 3 og § 19a, da Struer 
Kommune vurderer, at høfderne er opført efter tilladelserne fra 1999 
og 2004, samt at vilkårene i tilladelserne er overholdt. 
 
Beskrivelse af forløbet 
Laget ansøger i 2004 om en forhøjelse af de i 1999 ansøgte høfder. 
Kystdirektoratet meddeler i 2004 tilladelse til opførelse af høfderne 
(bilag 3a). Høfderne opføres efterfølgende. Kystbeskyttelseslaget 
fremsendte efterfølgende dokumentation for højden på høfderne (bi-
lag 3b). Høfderne er opført til en højere kvote end meddelt i tilladel-
sen fra 2004.  
Det fremgår af tilladelsen fra 1999 (bilag 3c), at Kystdirektoratet vur-
derer, at der ikke vil opstå væsentlige problemer med læsideerosion, 
da der er opført høfder øst for lagets anlæg. Daværende Vinderup 
Kommune er hørt i sagen. 
 
Vurdering 
Struer Kommune vurderer, at høfderne er opført i overensstemmelse 
med de meddelte tilladelser, og at Kystdirektoratet har bekræftet 
dette ved ikke at påtale de indsendte højdeangivelser. Det er også 
Struer Kommunes vurdering, at højden på høfderne ikke medfører 
væsentlig yderligere tilbageholdelse af materiale end tilfældet ville 
være, hvis høfderne var opført til kote 1. Struer Kommune har vurde-
ret, at høfderne er opført i overensstemmelse med tilladelserne ud fra 
en samlet gennemgang af lagets anlæg. 
 
Struer Kommune har vurderet, om de vilkår, der fremgår af tilladel-
serne, er overholdt, herunder især vilkåret om eventuel læsideero-
sion. Struer Kommune har forholdt sig til et notat udarbejdet af Ram-
bøll i 2016, bilag 3d. I notatet fremgår det, at høfderne øst for lagets 
anlæg ikke er blevet vedligeholdt. Dette fremgår også af luftfotos i bi-
lag 3e. Det er Struer Kommunes vurdering, at Handbjerg Kystbeskyt-
telseslag har fået tilladelse til opførelsen af høfderne, ud fra at der 
som følge af anlægget mod øst ikke vil opstå læsideerosion. 
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Struer Kommune har fået foretaget en juridisk gennemgang af mulig-
heden for at pålægge laget at udføre kystbeskyttelse øst for lagets 
nuværende anlæg. Den juridiske gennemgang fremgår af bilag 3f.  
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at høfderne og det sam-
lede anlæg overholder de opstillede vilkår omhandlende læsideero-
sion. 
 
Høring 
Et udkast til afgørelsen har været i høring fra den 15. januar 2021 til 
den 26. februar 2021. 
Der er i høringsperioden indkommet fire bemærkninger. 
Høringen har ikke medført ændringer i afgørelsen. 
 
Kopi af dette brev er sendt til: 
Ansøger 
Ejer af matrikellen 
Naboejendomme 
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. nst@nst.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V 
– e-mail: natur@dof.dk  
DOF’s lokalgruppe – e-mail: struer@dof.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn Ø – e-mail: dnstruer-sager@dn.dk   
Holstebro Museum – e-mail: lis.helles@holstebro-museum.dk  
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd v/Anni Juhl Jørgensen, Fredensvang 
30, Bremdal, 7600 Struer – e-mail: ajj-7600@webspeed.dk 
Dansk Kano og Kajak Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion, 
2605 Brøndby – e-mail: dkf@kano-kajak.dk 
Dansk Forening for Rosport, Postboks 74, Skovalleen 38A, 2880 
Bagsværd. – e-mail: dffr@roning.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten – e-mail 
post@sportsfiskerforbundet.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Erik Schou Nielsen – 
e-mail: enie@aabc.dk 
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, Att.: Bent Odgaard, Geo-
logisk Institut, C F Møllers Allé, bygning 1120, 8000 Århus C – e-mail: 
dbf.oestjylland@gmail.com 
Naturstyrelsen Vestjylland – e-mail: VES@nst.dk  
Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer kommune, Tjørnevej 29, 
Serup, 7790 Thyholm – e-mail: frands.inga@mail.dk  
Kulturstyrelsen – e-mail: post@kulturstyrelsen.dk 
 
Klage- og søgsmålsvejledning:  
 
Ovenstående afgørelse kan i henhold til kystbeskyttelseslovens § 18, 
stk.1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen: 

• erhvervsministeren 
• ansøger og ejer  
• landsdækkende foreninger og organisationer 
• alle, som har en retlig interesse i sagens udfald 

mailto:nst@nst.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:lis.helles@holstebro-museum.dk
mailto:ajj-7600@webspeed.dk
mailto:dkf@kano-kajak.dk
mailto:dffr@roning.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:enie@aabc.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
mailto:VES@nst.dk
mailto:frands.inga@mail.dk
mailto:post@kulturstyrelsen.dk


 
Som ansøger får man besked, hvis andre klager over afgørelsen.  
 
En klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klagepor-
talen sammen med eventuelle bemærkninger samt juridiske eller ad-
ministrative dokumenter. Du kan tilgå klageportalen via  
www.borger.dk eller www.virk.dk. 
 
Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. 
på Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.  
Klagen skal være modtaget senest 22. juli 2021. En klage over afgø-
relsen har opsættende virkning.  
 
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra 
den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. kystbeskyttelseslovens § 
18b, stk. 1. 
 
 
Venlig hilsen 
                                     
 
 
Jakob Bisgaard                  Marianne Bredal 
Direktør                        Teknik-, miljø- og  

                                                                        klimaudvalget, formand 
 

http://www.borger.dk/
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http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet
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Notat

Vurdering af Handbjerg Kystbeskyttelseslags forpligtelser til at foretage kystbeskyt-
telse

1. Indledning og problemstilling

Struer Kommune har anmodet om en vurdering af en række problemstillinger irelation til
kystbeskyttelse ved Handbjerg. Problemstillingerne vedrører primært Handbjerg Kystbe-
skyttelseslags forpligtigelser ihenhold til den for laget gældende vedtægt, herunder særligt
i forhold til ejendommen Strandvejen 42.

Struer Kommune har specifikt fremsat følgende spørgsmål:

1. Er Handbjerg Kystbeskyttelseslag efter den gældende vedtægt for laget forpligtet til
i fornødent omfang at foretage kystsikring i forhold til Strandvejen 42?

2. Såfremt der svares bekræftende på spørgsmål 1, ønsker Struer Kommune en vur-
dering af, hvorvidt en sådan kystsikring vil skulle vurderes, besluttes og gennemfø-
res på baggrund af en fuld kapitel 1 a-procedure.

3. Hvis der svares afkræftende på spørgsmål 1, ønsker Struer Kommune en vurdering
af, hvorvidt ejeren af Strandvejen 42 vil kunne anmode Struer Kommune om at
igangsætte en kapitel 1 a-procedure efter kystbeskyttelseslovens § 1 a, stk. 2, i for-
hold til kystbeskyttelseslaget, eller hvorvidt en sådan anmodning skal stiles til Hol-
stebro Kommune.

4. Er der tale om en afgørelse, der kan påklages i henhold til kystbeskyttelseslovens
regler, såfremt Struer Kommune efter vedtægtens § 21 vurderer, at ejendommen
Strandvejen 42 henholdsvis er omfattet/ikke er omfattet af lagets forpligtigelser?

København Aarhus Shanghai
Langelinie Ally 35 Værkmestergade 2 Suite 2H08 T +45 72 27 00 00 Advokatpartnerselskab
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5. Er det muligt for ejeren af Strandvejen 42, eller andre medlemmer af kystbeskyttel-
seslaget at påklage den fastsatte bidragsfordeling på nuværende tidspunkt, og
hvem er i givet fald rette klageinstans?

6. Kan Struer Kommune, på baggrund af den gældende vedtægts § 2, stk. 1, 2. pkt.,
med hjemmel i kystbeskyttelseslovens § 12, stk. 2 pålægge laget at gennemføre
sandfodring?

2. Konklusion

2.1 Er kystbeskyttelseslaget forpligtet til at foretage kystsikring af Strandvejen 42

Det er vores vurdering, at kystsikring af ejendommen Strandvejen 42 ligger udenfor Hand-
bjerg Kystbeskyttelseslags formål.

Lagets anlæg beskytter en ca. 470 m langkyststrækning fra skelbækken mellem Holstebro
og Struer Kommune og mod vest langs Venø Bugten. Lagets anlæg skal endvidere i videst
muligt omfang medvirke til, at en fordelagtig rekreativ udnyttelse af forstranden muliggø-
res.

Ejendommen Strandvejen 42 er ikke beliggende på den strækning, som {agets anlæg yder
direkte beskyttelse af.

Oprettelsen af digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag under kystbeskyttelsesloven
sker med henblik på, at laget kan administrere de opgaver som vedligeholdelse af faste
anlæg kræver, eller som besluttes udført. Det kunne f.eks. være sandfodring med jævne
mellemrum.

Handbjerg Kystbeskyttelseslags opgaver beskrives i vedtægtens § 4. Det følger bl.a. af be-
stemmelsen, at lagets anlæg skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand. Lagets opgaver
beskrives i nærmere detaljer nedenfor under afsnit 5.1.

Der er efter det oplyste ikke tale om vedligeholdelse eller reparation af lagets eksisterende
anlæg, men derimod et ønske om nyetablering af kystsikring for ejendommen Strandvejen
42.

Kystsikring af ejendommen Strandvejen 42 er som følge heraf ikke omfattet af kystbeskyt-
telseslagets pligter i henhold til den gældende vedtægt, idet der ikke er tale om vedligehol-
delse eller reparation af de eksisterende anlæg, men derimod etablering af nye anlæg
udenfor det område, hvor lagets eksisterende anlæg er etableret.
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2.2 Fuld kapitel 1 a procedure

Besvarelsen af spørgsmål to er ikke relevant henset til besvarelsen af spørgsmål et.

2.3 Ansøgning om kystsikring

Det følger af kystbeskyttelseslovens § 1 a, stk. 2, 1. pkt., at enhver som vil kunne opnå be-
skyttelse eller anden fordel af en kystbeskyttelsesforanstaltning, kan anmode kommunal-
bestyrelsen om at igangsætte en proces for afklaring af, om der skal søges gennemført et
kystbeskyttelsesprojekt.

Det følger af såvel ordlyden som forarbejderne til § 1 a, at bestemmelsen kun finder anven-
delse, når der er tale om beskyttelse af flere ejendomme.'

det følgende forudsættes det, at deriden konkrete sag er tale om beskyttelse af mere
end blot ejendommen Strandvejen 42, idet bestemmelsen i kystbeskyttelseslovens § 1 a
ellers ikke finder anvendelse.

En anmodning om igangsættelse af en kapitel 1 a-procedure vil skulle rettes til den stedlige
kommunale myndighed indenfor dennes geografiske område, som de ønskede kystbeskyt-
telsesforanstaltninger potentielt vil skulle udføres. Handbjerg Kystbeskyttelseslag har ikke
nogen selvstændig kompetence i den anledning.

Efter det oplyste vil de ønskede kystbeskyttelsesforanstaltninger for ejendommen Strand-
vejen 42 m. fl. alene ske indenfor Holstebro Kommune. En anmodning om igangsættelse af
en kapitel 1 a-procedure vil således skulle rettes mod Holstebro Kommune.

Såfremt der er tale om en kystbeskyttelsesforanstaltning, der krydser kommunegrænsen,
er det vores vurdering, at der ligeledes vil skulle rettes en anmodning til Struer Kommune.
Se nærmere herom nedenfor under afsnit 5.3.

Hvis der alternativt kun er tale om kystbeskyttelse af en ejendom, må ejeren søge tilladelse
i henhold til bestemmelserne i kystbeskyttelseslovens kapitel 3, hvor det er Miljø- og Føde-
vareministeren, der er tilladelsesmyndighed.

Lovforslag nr. 127 af 25. januar 2006 til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, bemærkningerne til de enkelte
bestemmelser, til § 1 a.
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2.4 Vedtægtens § 21

Vedtægtens § 21, hvorefter lagets bestyrelse og lagets medlemmer kan forelægge Struer
Kommune spørgsmål om fortolkning af vedtægten og spørgsmål om den måde, hvorpå
laget forvaltes, er en direkte indarbejdning af kystbeskyttelseslovens § 12, stk. 1, og har
således ikke nogen selvstændig retlig betydning, idet bestemmelsen følger direkte af loven.

På samme måde har man ved vedtægtens udformning valgt at angive i § 22, at Struer
Kommunes afgørelser kan påklages i henhold til lovens § 18.

Hverken Ringkjøbing Amtsråd eller Struer Kommune havde/har kompetence til at udvide
eller ændre den klageadgang, der følger af kystbeskyttelsesloven, medmindre der er sær-
skilt hjemmel hertil. Kystbeskyttelsesloven indeholder ikke en sådan hjemmel for så vidt
angår kommuner.

Vedtægtens § 22 har således ikke nogen selvstændig betydning, idet det er kystbeskyttel-
seslovens § 18, der fastsætter hvilke afgørelser, der kan påklages i henhold til loven.

henhold til kystbeskyttelseslovens ~ 18, stk. 1, kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter
loven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der behandler sagen i den læge afdeling.
Klageadgang over kommunalbestyrelsens afgørelser er afskåret forså vidt angår afgørelser
efter lovens § 2a, stk. 3.

Udgangspunktet er således, at kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til loven kan
påklages.

En kommunes udtalelser i henhold til kystbeskyttelseslovens § 12, stk. 1, har imidlertid
karakter af vejledning, og de kan ikke betragtes som værende egentlig afgørelser i forvalt-
ningsretligforstand. En udtalelse i henhold til § 12, stk. 1, er således ikke karakteriseret ved,
at den kommunale myndighed i forhold til en bestemt adressat eller afgrænset kreds af
adressater ensidigt fastsætter, hvad der er eller skal være ret i et konkret foreliggende til-
fælde, som det er kendetegnet ved en forvaltningsretlig afgørelse.

Struer Kommunes vejledning i henhold til kystbeskyttelseslovens § 12, stk. 1, herunder om
lagets vedtægt indebærer en forpligtelse til at udføre kystbeskyttelse bestemte steder, kan
ikke påklages.
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2.5 Klage over bidragsfastsættelsen

Afgørelser om bidragspligt kan i henhold kystbeskyttelsesloven og gældende praksis påkla-
ges sammen med afgørelsen om at gennemføre kystbeskyttelsesprojektet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er rette klageinstans for afgørelser i henhold til kystbeskyt-
telsesloven. Der er fuld prøvelse af afgørelser om bidragsfastsættelse, hvilket bl.a. vil sige,
at Miljø- og Fødevarenævnet kan prøve afgrænsningen af bidragspligtige såvel som den
faktiske fordeling af bidragspligten.

Afgørelsen om bidragspligt for Strandvejen 42 er efter det oplyste truffet i forbindelse med
oprettelse af Handbjerg Kystbeskyttelseslag i 1992.

Det må hertil yderligere bemærkes, at det er oplyst, at fastlæggelsen af bidragspligten for
fem helårshuse inden for lagets afgrænsning, herunder Strandvejen 42, først blev endelig
afgjort efter gennemførelse af en klagesag i Trafikministeriet såvel som en efterfølgende
retssag, hvor ejerne af de fem blev pålagt 12 parter hver, hvilket i dag svarer til en årlig
indbetaling af 300 kr.

Klagemulighederne for den fastsatte bidragsfordeling ses således at være udtømt. Der ses
ikke umiddelbart at være grundlag for genoptagelse af den oprindelige afgørelse om bi-
dragsfastsættelsen jf. nærmere herom nedenfor under afsnit 5.5.

Det skal dog bemærkes at kommunalbestyrelsen, jf. kystbeskyttelseslovens § 11, stk. 2, har
kompetencen til at ændre en fastsat udgiftsfordeling. Såfremt det måtte blive relevant, skal
det påpeges, at Struer Kommune ikke er kompetent i forhold til ejendommene i Holstebro
Kommune.

2.6 Kystbeskyttelseslovens § 12, stk. 2

henhold til kystbeskyttelseslovens § 12, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen pålægge et lags
bestyrelse at sørge for, at bestemte foranstaltninger, som det påhviler laget at lade udføre,
bringes til udførelse. Hvis pålægget ikke efterkommes, kan kommunalbestyrelsen lade for-
anstaltningerne udføre for lagets regning.

Det er således en forudsætning for bestemmelsens anvendelse, at den påbudte foranstalt-
ning påhviler laget.

Handbjergs Kystbeskyttelseslags forpligtelser fremgår af vedtægtens § 4, der nærmere
beskriver lagets opgaver. Disse er gennemgået i nærmere detaljer nedenfor under afsnit
5.1.
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Lagets forpligtigelser kan overordnet siges at være vedligeholdelse af lagets anlæg med
henblik på at sikre, at disse holdesien god og forsvarlig stand.

En forpligtigelse til løbende sandfodring fremgår ikke af § 4.

Lagets anlæg og deres formål er beskrevet i vedtægtens § 2, stk. 1, der har følgende ordlyd:

"Lagets an1Øg beskytter en ca. 470 m lang kysrstrØkning fra skelbØkken mellem Hol-
stebro og Struer Kommuner og mod vest langs VenØ Bugt og består af 470m skrå-
ningsbeskyttelse med 2 stenhøfder på ca. 14 m før den østligste af høfderne, samt 2
høfder med en IØngde af ca. 20m for den østligste og ca. 23m for den vestligste.

Endvidere skal lagets anlØ~ i videst mulig omfang medvirke til, at en ~ordelagti~ rekre-
ativudnyttelse a~~orstranden muli~~øres" (understreget her)

Vedtægtens § 2, stk. 1, 2. pkt., beskriver således blot, at lagets anlæg i videst muligt omfang
skal medvirke til, at en fordelagtig rekreativ udnyttelse af forstranden muliggøres.

Vi vurderer derfor ikke, at der på baggrund af vedtægtens § 2, stk. 1, 2. pkt., kan indfortol-
kes en forpligtigelse til at foretage sandfodring.

det omfang, at vedtægtens § 2, stk. 1, 1. pkt., nødvendiggør sandfodring for at opretholde
og/eller vedligeholde lagets kystbeskyttelsesanlæg i en god og forsvarlig stand, vil dette
være en del af lagets forpligtelser.

Vi vurderer således ikke, at Struer Kommune på det nuværende vedtægtsgrundlag vil kun-
ne pålægge laget at gennemføre sandfodring, der ikke har til formål at sikre den eksiste-
rende kystbeskyttelse.

3. Sagens oplysninger

Handbjerg Kystbeskyttelseslag blev dannet i 1990 af Ringkøbing Amt. Amtet havde frem til
kommunalreformen i 2007 det økonomiske og administrative tilsyn med laget, hvorefter
opgaven efter det oplyste overgik til Struer Kommune.

Kystbeskyttelseslaget omfatter primært sommerhuse samt enkelte helårshuse. Kystbeskyt-
telseslaget omfatter arealer i såvel Struer Kommune som i den tidligere Vinderup Kommu-
ne - i dag Holstebro Kommune.
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Der blev foretaget en ændring af lagtes vedtægter i 2015, som efter det oplyste alene hav-
detil formål at opdatere beskrivelsen af lagets anlæg, samt at ændre vedtægtens oplysnin-
ger om rette tilsynsmyndighed.

Kystdirektoratet gav oprindeligt tilladelse til en 370 m lang skræntbeskyttelse samt 2 høf-
der. 11999 gav direktoratet tilladelse til at forlænge skræntbeskyttelsen med yderligere 80
m mod vest samt til at etablere yderligere to høfder mod øst. 12009 blev der givet tilladelse
til endnu en forlængelse af skræntbeskyttelsen med 20 m mod vest.

Bidragspligten for lagets etablering samt de løbende bidrag er fastlaget ved en partsforde-
ling, hvorved 28 ejendomme i Struer Kommune er pålagt parter i et spænd mellem 162 og
412 parter, mens 175 ejendomme i Holstebro Kommune er pålagt 12 parter hver.

Efter det oplyste er der sket justeringer af bidragspligten for en enkelt ejendom (Åvej 32) i
forbindelse med den gennemførte udvidelse af skråningsbeskyttelsen mod vest.

Kystbeskyttelseslagets anlæg består, jf. vedtægtens § 2, stk. 1, af 470 meter skråningsbe-
skyttelse med to stenhøfder på ca. 14 m før den østligste af høfderne, samt to høfder med
en længde af ca. 20 m for den østligste og ca. 23 m for den vestligste. Anlægget beskytter
en ca. 470 m langkyststrækning fra skelbækken mellem Holstebro og Struer Kommuner og
mod vest langs Venø Bugten. Lagets anlæg skal endvidere i videst mulig omfang medvirke
til, at en fordelagtig rekreativ udnyttelse af forstranden muliggøres.

4. Retsgrundlaget

Kystbeskyttelseslovens kapitel 1 a omhandler kommuners kompetencer i forbindelse med
kystbeskyttelsesforanstaltninger.Z

henhold til kystbeskyttelseslovens § 1a kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der ved
en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejen-
domme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre
dele af søterritoriet (kystbeskyttelsesforanstaltninger).

medfør af kystbeskyttelseslovens § 1 a, stk. 2, kan enhver, som vil kunne opnå en beskyt-
telse eller en anden fordel af en kystbeskyttelsesforanstaltning, anmode kommunalbesty-
relsen om at igangsætte en proces for afklaring af, om der skal søges gennemført et kyst-
beskyttelsesprojekt. Kommunalbestyrelsen kan også selv iværksætte denne proces uden
forudgående konkret anmodning.

Z Lov nr. 78 af 19. januar 2017 om kystbeskyttelse.
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Kommunalbestyrelsen kan, jf. kystbeskyttelseslovens § 7, træffe afgørelse om, at der under
kommunalbestyrelsens tilsyn oprettes et digelag, kystsikringslag eller kystbeskytfielseslag,
som de bidragsydende ejere skal være medlem af. Kommunalbestyrelsen udfærdiger i
henhold til bestemmelsens stk. 2 en vedtægt for laget, som skal indeholde regler for lagets
styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og
udførelse af løbende foranstaltninger.

Kommunalbestyrelsen kan, jf. lovens § 9a, i sin afgørelse efter § 5 (afgørelse om konkret
kystbeskyttefsesprojekt) pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller
anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes
af kommunalbestyrelsen.

Kystbeskyttelseslovens § 11 bestemmer, at bestemmelserne i lovens kapitel 1 a finder til-
svarende anvendelse på ændring og nedlæggelse eller ophør af allerede bestående eller
besluttede kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til § 11, stk. 2, ændre en udgiftsfordeling, herunder en
udgiftsfordeling, der er fastlagt inden lovens ikrafttræden. Kystbeskyttelseslovens §§ 2-5
finder tilsvarende anvendelse.

Det følger af kystbeskyttelseslovens § 12, stk. 1, at et lag eller et medlem af et lag kan fore-
lægge kommunalbestyrelsen spørgsmål om fortolkning af lagets vedtægter eller spørgsmål
om den måde, hvorpå laget forvaltes.

Kommunalbestyrelsen kan videre i henhold til § 12, stk. 2, pålægge et lags bestyrelse at
sørge for, at bestemte foranstaltninger, som det påhviler laget at lade udføre, bringes til
udførelse. Hvis pålægget ikke efterkommes, kan kommunalbestyrelsen lade foranstaltnin-
gerne udføre for lagets regning.

5. Grundlag for konklusioner)

5.1 Er kystbeskyttelseslaget forpligtet til at foretage kystsikring af Strandvejen 42?

Ifølge Handbjerg Kystbeskyttelseslags vedtægter (§ 2) skal lagets anlæg beskytte en ca. 470
m lang kyststrækning fra skelbækken mellem Holstebro og Struer Kommuner og mod vest
langs Venø Bugten. Lagets anlæg skal endvidere i videst mulig omfang medvirke til, at en
fordelagtig rekreativ udnyttelse af forstranden muliggøres.

Ejendommen Strandvejen 42 er beliggende øst for skelbækken og kommunegrænsen.
Ejendommen er beliggende i Holstebro Kommune. Ejendommen Strandvejen 42 er således
ikke beliggende på den strækning, som lagets anlæg skal beskytte.
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Ejendommen Strandvejen 42 er dog -ligesom en række andre ejendomme beliggende i
Holstebro Kommune -bidragspligtige til kystbeskyttelseslaget. Dette er fuldt udi overens-
stemmelse med kystbeskyttelseslovens regler om bidragspligt, hvorefter loven ikke be-
grænser kredsen af private ejendomsbesiddere, der kan pålægges bidragspligt, til ejerne af
de direkte beskyttede ejendomme, idet loven også medtager ejendomme, som i øvrigt op-
når en fordel ved kystbeskyttelsesforanstaltningen.3

Det følger af forarbejderne til kystbeskyttelsesloven, at der herved bl.a. tænkes på, at en
nærliggende strand i velplejet stand i kraft af dens rekreative værdi kan være af direkte
økonomisk værdi for ejendomme, der ikke som sådanne er truet fra havet. Beskyttelse af
en række forhold kan således gøre, at en ejendom kan blive bidragspligtig til et kystbeskyt-
telseslag, selvom ejendommen ikke i sig selv er direkte beskyttet af et lags anlæg.

Oprettelsen af digelag, kystsikringslagetter kystbeskyttelseslag under kystbeskyttelsesloven
sker med henblik på, at laget kan administrere de opgaver, som vedligeholdelse af fast
anlæg kræver, eller som besluttes udført -det kunne eksempelvis være sandfodring med
jævne mellemrum.

Handbjerg Kystbeskyttelseslags opgaver beskrives i vedtægtens § 4. Det følger af vedtæg-
tens § 4, stk. 1, at lagets anlæg skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand. Såfremt der
sker skade på anlægget, skal skaden snarest muligt udbedres jf. § 4, stk. 2.

Vedtægtens § 4, stk. 3, bestemmer, at laget på arealer, hvor der fra øverste kant af norske
tungsten og 5 m ind i land ikke forefindes vej, skal sørge for, at der til stadighed forefindes
græsdække.

Ejeren af Strandvejen 42 har efter det oplyste ikke særlige ønsker om vedligeholdelse eller
reparation af lagets anlæg, men derimod et ønske om nyetablering af kystbeskyttelse for
ejendommen Strandvejen 42. Kystbeskyttelseslovens udgangspunkt er, at det er grundeje-
rensansvar at beskytte sin egen ejendom.

Kystbeskyttelse af ejendommen Strandvejen 42 er derfor ikke omfattet af kystbeskyttelses-
lagets pligter i henhold til den gældende vedtægt, idet strækningen, hvorpå ejendommen
er beliggende, ikke er en del af den strækning, som lagets anlæg yder direkte beskyttelse
af, og idet der ikke er tale om vedligeholdelse eller reparation af de eksisterende anlæg.

5.2 Fuld kapitel 1 a procedure

3 Se i overensstemmelse hermed forarbejderne til kystbeskyttelsesloven (Lovforslag nr. 37 af 28. oktober 1987 til
lov om kystbeskyttelse, bemærkningerne til de enkelte bestemmelser, til § 5).
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Henset til ovenstående vurdering ses det ikke at være relevant at foretage en selvstændig
vurdering af spørgsmål 2.

5.3 Ansøgning om kystbeskyttelse

Det følger af kystbeskyttelseslovens § 1 a, stk. 1, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at
der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af
flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde
eller andre dele af søterritoriet.

Det følger videre af bestemmelsens stk. 2, 1. pkt., at enhver, som vil kunne opnå beskyttel-
se eller anden fordel af en kystbeskyttelsesforanstaltning, kan anmode kommunalbestyrel-
sen om at igangsætte en proces for afklaring af, om der skal søges gennemført et kystbe-
skyttelsesprojekt.

Det følger af såvel ordlyden som forarbejderne til § 1 a, at bestemmelsen kun finder anven-
delse, når der er tale om beskyttelse af flere ejendomme.4

Hvis der alternativt kun er tale om kystbeskyttelse af en ejendom, må ejer søge tilladelse i
henhold til bestemmelserne i kystbeskyttelseslovens kapitel 3, hvor det er Miljø- og Føde-
vareministeren, der er tilladelsesmyndighed.

det følgende forudsættes det, at deriden konkrete sag er tale om beskyttelse af mere
end blot ejendommen Strandvejen 42, idet bestemmelsen i kystbeskytfielseslovens § 1 a
ellers ikke er relevant.

En anmodning om igangsættelse af en kapitel 1 a-procedure vil skulle rettes til den stedlige
kommunale myndighed, hvor de ønskede kystbeskyttelsesforanstaltninger potentielt vil
skulle udføres. Handbjerg Kystbeskyttelseslag har ikke nogen selvstændig kompetence i
den anledning.

Efter det oplyste vil de Ønskede kystbeskyttelsesforanstaltninger ud for ejendommen
Strandvejen 42 alene ske i Holstebro Kommune. En anmodning om igangsættelse af en
kapitel 1 a-procedure vil således skulle rettes mod Holstebro Kommune.

Såfremt der er tale om en kystbeskyttelsesforanstaltning, der krydser kommunegrænsen,
er det vores vurdering, at der ligeledes vil skulle rettes en anmodning til Struer Kommune.

4 Lovforslag nr. 127 af 25. januar 2006 til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, bemærkningerne til de enkelte
bestemmelser, til § 1 a.
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Det skal bemærkes, at Holstebro Kommunes stedlige kompetence følger kommunegræn-
sen. Holstebro Kommune har således i forbindelse med en kapitel 1 a-procedure, der ved-
rører en kystbeskyttelsesforanstaltning, der er beliggende i Holstebro Kommune, ikke
kompetence til at pålægge ejendomme i Struer Kommune bidragspligt. I en situation, hvor
en kystbeskyttelsesforanstaltning yder beskyttelse på tværs af kommunegrænser, vil begge
kommuner således skulle involveres og potentielt skulle træffe afgørelse.

Det samme var ikke tilfældet, da Handbjerg Kystbeskyttelseslag blev oprettet, idet amtsrå-
det ihenhold til kystbeskyttelsesloven var kompetent på tværs af kommunegrænser inden-
foramtets geografiske afgræsning.

5.4 Vedtægtens § 21

henhold til § 21 i vedtægten for Handbjerg Kystbeskyttelseslag kan lagets bestyrelse og
lagets enkelte medlemmer forelægge Struer Kommune spørgsmål om fortolkning af ved-
tægten og spørgsmål om den måde, hvorpå lagets forvaltes.

Vedtægtens § 21 har følgende ordlyd i sin helhed:

"Lagets bestyrelse og lagets enkelte medlemmer kan forelØgge Struer Kommune
spørgsmål om fortolkning af denne vedtØgt og spørgsmål om den måde, hvorpå
lager forvaltes.

En generalforsamlingsbeslutning kan forelØgges Struer Kommune. Hvis Struer
Kommune ikke godkender beslutningen, bliver den uvirksom.

Struer kommune kan af egen drift ophØve engeneralforsamlingsbeslutning."

Bestemmelsen i stk. 1 svarer til den nugældende kystbeskyttelseslovs § 12, stk. 1, hvoref-
ter:

"Et lag eller et medlem af et lag kan forelØgge kommunalbestyrelsen spørgsmål
om fortolkning af lagets vedtØgt eller spørgsmål om den måde, hvorpå laget for-
valres."

henhold til vedtægtens § 22 kan Struer Kommunes afgørelser påklages i henhold til lovens
§ 18.

Hverken Ringkjøbing Amtsråd eller Sfiruer Kommune havde/har kompetence til at udvide
eller ændre den klageadgang, der følger af kystbeskyttelsesloven, medmindre der er sær-
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skilt hjemmel hertil. Kystbeskyttelsesloven indeholder ikke en sådan hjemmel, for så vidt
angår kommuner.

Vedtægtens § 22 har således ikke nogen selvstændig betydning, idet det er kystbeskyttel-
seslovens § 18, der direkte og udtømmende fastsætter hvilke afgørelser, der kan påklages i
henhold til loven.

henhold til kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter
loven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der behandler sagen i den læge afdeling.
Klageadgang over kommunalbestyrelsens afgørelser er afskåret forså vidt angår afgørelser
efter lovens § 2a, stk. 3.

Udgangspunktet er således, at kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til loven kan
påklages. Et eksempel herpå kunne være en kommunes afgørelse i henhold til kystbeskyt-
telseslovens § 12, stk. 2, om at påbyde et kystbeskyttelseslag at gennemføre sandfodring,
eller en kommunes afgørelse om bidragspligt som beskrevet nedenfor under afsnit 5.5.

Begge eksempler er karakteriseret ved, at den kommunale myndighed i forhold til en be-
stemt adressat eller afgrænset kreds af adressater ensidigt fastsætter, hvad der er eller
skal være ret i et konkret foreliggende tilfælde.

En kommunes udtalelser i henhold til kystbeskyttelseslovens § 12, stk. 1, har derimod ka-
rakter af vejledning, og de kan ikke betragtes som værende egentlige afgørelser i forvalt-
ningsretligforstand. En udtalelse i henhold til § 12, stk. 1, er således ikke karakteriseret ved,
at den kommunale myndighed i forhold til en bestemt adressat eller afgrænset kreds af
adressater ensidigt fastslår, hvad der er eller skal være ret i et konkret foreliggende tilfæl-
de.s

5.5 Klage over bidragsfastsættelsen

5 Se i overensstemmelse hermed Karnov-noten til bestemmelsen i kystbeskyttelsesloven, hvoraf følgende frem-
0gar:

"Et sådant spørgsmål kan af kommunalbestyrelsen besvares vejledende, og kommunalbestyrelsen kan indhente vejled-
ning iKystdirektoratet. Kommunalbestyrelsens vejledende og endelige udtalelse om spØrgsmåler kan ikke påklages i
forvaltningsreilig forstand til Miljø- og Fødevareministeriet."

Det må bemærkes, at en Karnov-note i sig selv ikke har nogen retskildemæssig værdi. Det må dog videre bemær-
kes, at kystbeskyttelsesloven for Karnov kommenteres af en specialkonsulent ved Kystdirektoratet, hvorfor det
må antages, at udtalelsen er i overensstemmelse med Kystdirektoratets fortolkning af bestemmelsen.
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En kommunalbestyrelses afgørelse i henhold til kystbeskyttelseslovens § 5, stk. 4, om, at et
konkret kystbeskyttelsesprojekt skcl gennemføres, indeholder som oftest tillige en delafgø-
relse, der pålægger ejere af fast ejendom, der opnår en beskyttelse eller anden fordel ved
foranstaltningen, en bidragspligt.

Delafgørelsen om bidragspligt kan i henhold til gældende praksis påklages sammen med
afgørelsen om at gennemføre kystbeskyttelsesprojektet. Miljø- og Fødevareklagenævnet er
rette klageinstans for afgørelser i henhold til kystbeskyttelsesloven. Der er fuld prøvelse af
afgørelser om bidragsfastsættelse, hvilket bl.a. vil sige, at Miljø- og Fødevarenævnet kan
prøve afgrænsningen af bidragspligtige såvel som den faktiske fordeling af bidragspligten.
Afgørelsen om bidragspligt for Strandvejen 42 er efter det oplyste truffet i forbindelse med
oprettelse af Handbjerg Kystbeskyttelseslag i 1992.

Det må hertil yderligere bemærkes, at det er oplyst, at fastlæggelsen af bidragspligten for
fem helårshuse inden for lagets afgrænsning, herunder Strandvejen 42, først blev endelig
afgjort efter gennemførelse af en klagesag i Trafikministeriet såvel som en efterfølgende
retssag, hvor ejerne af de fem blev pålagt 12 parter hver, hvilket i dag svarer til en årlig
indbetaling af 300 kr.

Klagemulighederne for den fastsatte bidragsfordeling ses således at være udtømt.

Det kan herefter overvejes, hvorvidt der er grundlag for, at bidragspligtige grundejere kan
anmode om genoptagelse af den trufne afgørelse om bidragspligt med henblik på at få
ændret bidragsfordelingen.

En myndighed er ifølge det forvaltningsretlige udgangspunkt forpligtet til at genoptage en
sag, hvis der i forbindelse med anmodningen om genoptagelse fremkommer nye faktiske
oplysninger af så væsentlig betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen havde
fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med den oprindelige
behandling af sagen. Myndigheden er ligeledes forpligtet til at genoptage en sag, hvis der
er fremkommet væsentlige nye retlige forhold, dvs. en væsentlig ændring af retsgrundlaget
med tilbagevirkende kraft, eller hvis der er begået ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.

Der foreligger efter vores vurdering ikke grundlag for at genoptage den oprindelige bi-
dragsfordeling som fastsat af amtsrådet.

Ejendommene i Holstebro Kommune, der er bidragspligtige til kystbeskyttelseslaget, er
ikke omfattet af den direkte beskyttelse af digelagets anlæg. Det bemærkes, at deres bi-
dragspligtdog også vurderes at være fastsat herefter.

Dette er fuldt ud i overensstemmelse med kystbeskyttelseslovens regler om bidragspligt,
hvorefter loven ikke begrænser kredsen af private ejendomsbesiddere, der kan pålægges
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bidragspligt, til ejerne af de direkte beskyttede ejendomme, idet også ejendomme, som i
øvrig opnår en fordel ved kystbeskyttelsesforanstaltningen, kan inddrages i bidragsforde-
lingen. Det vurderes således ikke, at de fastsatte bidrag for ejendommene i Holstebro
Kommune kan antages at være udtryk for en ikke uvæsentlig sagsbehandlingsfejl, idet bi-
dragspligten kan begrundes med, at ejendommene eventuelt opnår en anden fordel ved
kystbeskyttelsen.

Det må i forbindelse hermed bemærkes, at Struer Kommune efter vores vurdering ikke er
stedlig kompetent i forhold til at pålægge ejendommene i Holstebro Kommune en ændret
bidragsfordeling.

5.6 Kystbeskyttelseslovens § 12, stk. 2

henhold til kystbeskyttefseslovens § 12, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen pålægge et lags
bestyrelse at sørge for, at bestemte foranstaltninger, som det påhviler laget at lade udføre,
bringes til udførelse. Hvis pålægget ikke efterkommes, kan kommunalbestyrelsen lade for-
ansta{tningerne udføre for lagets regning.

Handbjergs Kystbeskyttelseslags forpligtelser fremgår af vedtægtens § 4, der nærmere
beskriver lagets opgaver. Disse er gennemgået i nærmere detalje ovenfor under afsnit 5.1.
Lagets forpligtigelser kan overordnet siges at være vedligeholdelse af lagets anlæg med
henblik på at sikre, at disse holdes i en god og forsvarlig stand.

Lagets anlæg og deres formål er beskrevet i vedtægtens § 2, stk. 1, der har følgende ordlyd:

"Lagets anlc~g beskytter en ca. 470 m lang kyststrØkning fra skelbØkken mellem Hol-
stebro og Struer Kommuner og mod vest langs VenØ Bugt og består af 470m skrå-
ningsbeskyttelse med Z stenhøfder på ca. 74 m før den Østligste af høfderne, samt 2
høfder med en lØngde af ca. ~Om for den østligste og ca. 23m for den vestligste.

Endvidere skal laets an1Øg i videst mulig omfang medvirke til, at en fordelagtig rekre-
ativ udn else a~forstranden muliggøres" (understreget her)

Vedtægtens § 2, stk. 1, 2. pkt., beskriver således blot, at lagets anlæg i videst muligt omfang
skal medvirke til, at en fordelagtig rekreativ udnyttelse af forstranden muliggøres.

Vi vurderer således ikke, at der på baggrund af vedtægtens § 2, stk. 1, 2. pkt., kan indfortol-
kes en forpligtigelse til at foretage sandfodring.

Vi vurderer i forlængelse heraf ikke, at Struer Kommune på det nuværende vedtægtsgrund-
lag vil kunne pålægge laget at gennemføre sandfodring, der ikke har til formål at sikre den
eksisterende kystbeskyttelse.
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det omfang, at vedtægtens § 2, stk. 1, 1. pkt., nødvendiggør sandfodring for at opretholde
og/eller vedligeholde lagets kystbeskyttelsesanlæg i en god og forsvarlig stand, vil dette
være en del af lagets forpligtelser.

Vi vurderer således ikke, at Struer Kommune på det nuværende vedtægtsgrundlag vil kun-
ne pålægge laget at gennemføre sandfodring, der ikke har til formål at sikre den eksiste-
rende kystbeskyttelse.

Det skal bemærkes, at forpligtelsen til at foretage løbende sandfodring (kystfodring) i dag
indgår som en bestemmelse i det udkast til standardvedtægter for et kystbeskyttelseslag
som indgår i Kystdirektoratets vejledning til kystbeskyttelsesloven (bilag 3). Bestemmelsen
angiver den specifikke strækning, som der skal foretages sandfodring på.

Dette understreger, at et lags forpligtigelser ikke kan udstrækkes udover, hvad der entydigt
kan fastlægges i medfør af vedtægten.

København, den 1 S. ma' 2017

cob Brandt Mark Christian Walters


