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FØLGEBREV 
Udsendelse af afgørelser om kystbeskyttelse ved Hand-

bjerg kystbeskyttelseslag 
 

Struer Kommune udsender hermed flere afgørelser om kystbe-
skyttelsen ved Handbjerg Kystbeskyttelseslag. 
 
Afgørelserne kan findes på Struer Kommunes hjemmeside. 
 
Afgørelserne fremgår af de enkelte dokumenter med tilhørende 
bilag. Der er i den enkelte afgørelse en klage- og søgsmålsvej-
ledning, der beskriver hvordan afgørelsen kan påklages. 
 

 
Notat til afgørelse vedr. kystbeskyttelse ved Handbjerg 

 
Struer Kommune har siden overtagelsen af tilsynspligten fra 
Ringkøbing Amt i 2007 og ved overtagelsen af myndighedsan-
svaret fra Kystdirektoratet i 2018 i henhold til kystbeskyttelses-
loven fået henvendelser fra borger i området omkring lovlighe-
den af Handbjerg Kystbeskyttelseslags anlæg. Der er blevet 
klaget over manglende lovliggørelse af kystsikring udført i 2015, 
manglende overholdelse af tidligere tilladelser, ulovlige forhold 
vedr. den eksisterende kystbeskyttelse og læsideerosion mod 
øst. 
Der er også klaget over den nuværende bidragsfordeling, årlige 
bidrag samt anmodet om opstart af et nyt kommunalt fællespro-
jekt efter kystbeskyttelseslovens kap. 1a.  
Afgørelserne omhandler ikke anmodninger/klager efter kystbe-
skyttelseslovens kap. 1a. 
 
I dette notat beskrives de enkelte dele af anlægget ved Hand-
bjerg. Der vil blive henvist til de selvstændige afgørelser for de 
enkelte forhold. 
 
Struer Kommune har med udgangspunkt i dette notat truffet af-
gørelse om følgende forhold: 

• Lovligheden af alle enkeltdele af kystbeskyttelse 
• Overholdelse af tidligere tilladelser 
• Afgørelse om lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelsen 

 
Struer Kommune har delt anlægget op i nedenstående delele-
menter, som er blevet behandlet enkeltvis i hver sin afgørelse. 
Herunder om delelementet er lovligt, eller om der kræves en ny 
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tilladelse. Der henvises til kortbilag nr. 1 for oversigt over de en-
kelte dele. 
 
Opdeling af enkeltelementer 
Nedenfor angives enkeltelementerne med et nummer. Enkelt-
elementerne behandles i de enkelte afgørelser. 
 

1. Anlæg fra 1990, bestående af skråningsbeskyttelse og to 
høfder, behandles i afgørelse nr. 1. 

2. Udvidelse mod vest fra 2002 bestående af ca. 80 meter 
skråningsbeskyttelse, behandles i afgørelse nr. 2. 

3. To stenhøfder fra 2004 i den østlige ende af området, 
behandles i afgørelse nr. 3. 

4. Udvidelse mod vest fra 2009 bestående af ca. 20 meter 
skråningsbeskyttelse, behandles i afgørelse nr. 4. 

5. Lovliggørende tilladelse til forstærkning af den midterste 
del af skråningsbeskyttelsen udført i 2014/2015, behand-
les i afgørelse nr. 5. 

 
 
De fem afgørelser og tilhørende bilag kan findes på Struer 
Kommunens hjemmeside. 
 
 
Venlig hilsen 
                                     
 
 
Jakob Bisgaard                  Marianne Bredal 
Direktør                        Teknik-, miljø- og  

                                                                        klimaudvalget, formand 
 




