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Lildstrand landingsplads 

Sandnæshagevej 25 

7741 Frøstrup 

Byg og Byfornyelse 

 

7. august 2020 

 

SagsID.: 01.24.08-P19-1-20 

Medarbejder: krn 

 

Tilladelse til kystbeskyttelse - Strandvejen 110, 7741 Frøstrup 

Thisted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse ved skråningsbeskyttelse 

på ejendommene matr. nr. 2bk og 2bp Lund By, Lild – Strandvejen 110, 7741Frøstrup. 

 

Afgørelse 

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte i henhold til kystbeskyttelseslovens §3. 

 

Vilkår for tilladelsen 

1. Det ansøgte skal udføres i overensstemmelse med det fremsendte materiale modtaget 23. 

januar 2020, samt senere indkomne ændringer af den 24. marts, den 13. maj og den 3. juni 2020, 

dog jf. denne tilladelses øvrige vilkår. 

2. Der må ikke uden myndighedens tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af det godkendte 

anlæg. 

3. Til sikkerhed for at vilkår 1-2 bliver opfyldt, skal vilkårene tinglyses på de berørte ejendomme. 

Tinglysningen skal rumme en beskrivelse af anlægget og dets dimensioner. Dokumentation for 

tinglysningen sendes til Thisted Kommune. 

4. Ansøger udarbejder en procedure for opsamling af betonspild i forbindelse med støbningen af 

det ansøgte. Proceduren skal godkendes af Thisted Kommune forinden projektet kan 

igangsættes.  

5. Når anlægget er færdigt, skal der sendes en færdigmelding til Thisted kommune, der bekræfter 

at anlægget er opført i overensstemmelse med tilladelsen. 

6. Tilladelsen bortfalder, hvis ikke anlægget er etableret og færdigmeldt til Thisted Kommune inden 

2 år fra tilladelsens datering. Hvis ansøger senere ønsker at etablere anlægget, skal der på ny 

rettes henvendelse til den kompetente myndighed. 

 

Thisted Kommune skal gøre opmærksom på, at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de for tilladelsen 

fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

 

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 projektets 

tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt ansvar.  
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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 Thisted Kommune til at der indhentes samtykke hertil fra de 

berørte grundejere, inden anlægsarbejdet iværksættes. 

 

Afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt 

Det ansøgte projekt er omfattet af LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018, Lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM), bilag 2, pkt. 10, litra k. Thisted Kommune har screenet 

projektet ud fra kriterierne i miljøvurderingsloven for væsentlig påvirkning af miljøet og på den baggrund 

truffet afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således 

ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21, stk. 1. 

 

Afgørelsen er vedlagt dette dokument som bilag 1. 

 

Natura 2000 

Projektet er placeret i en afstand på 325 meter fra Natura 2000 område nr. 44: Lild Strand og Lild 

Strandkær. Projektet er placeret i en afstand på 370 meter fra Natura 2000 område nr. 16: Løgstør 

Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. 

 

Der er, jf. kysthabitatdirektivets §3 , foretaget en foreløbig vurdering af projektets påvirkning på Natura 

2000 området. Det er vurderet, at projektet ikke kræver en nærmere konsekvensvurdering. 

 

Den foreløbige konsekvensvurdering indgår i vedlagte bilag 1. 

 

Begrundelse for tilladelsen 

Ifølge kystbeskyttelseslovens § 1 er formålet med kystbeskyttelse at beskytte mennesker og ejendom 

ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af 

søterritoriet. Formålet varetages ved at afveje følgende hensyn i det ansøgte projekt: 

 

1. Behovet for kystbeskyttelse 

2. Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A. (Ikke relevant i denne sag) 

3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet. 

4. Rekreativ udnyttelse af kysten 

5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten 

6. Andre forhold 

 

Kysten er udsat for moderat til stor kronisk erosion og meget stor akut truet erosion, på begge sider af 

landingspladsen og ud for denne er der eksisterende skråningsbeskyttelse, som er etableret i 1984. 

Forlængelsen af kystbeskyttelsen fuldender den manglende kystbeskyttelse i de erosionsudsatte hjørner 

mod øst og vest for landingspladsen, og som vil beskytte klitterne mod erosion, som følge af færdsel af 

besøgende og af stormhændelser. Da den eksisterende skråningsbeskyttelse er 2 m lavere ud for 

landingspladsen, vil det nye trappeanlæg lukke af, så sandet ikke eroderer under den høje del af 

skråningsbeskyttelsen. Det vurderes ikke, at anlægget vil have en væsentlig negativ effekt på kystens 

udvikling.  

 

Det vurderes at det ansøgte ikke vil påvirke kystlandskabet væsentligt idet der er tale om et mindre 

anlæg i forbindelse med eksisterende hårdkystbeskyttelse, opbygget at et lignende materiale, på en kyst 
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der i forvene er præget af bebyggelse og anlæg i form af skråningsbeskyttelse og bunkers. Det ansøgte 

opføres i tilknytning til den bebyggede landingsplads og vil fremstå som en del af den bebyggede og 

befæstede kyst og til øvrighed relatere sig til det erhvervs og turismemæssige præg der findes på 

landingspladsen. 

 

Det ansøgte vil medføre en, dog begrænset, øget tilgængelighed til stranden idet projektet gør de sand- 

og stenfyldte skråninger gangbare i form af betontrapper, som endvidere vil fordre sidde- og 

opholdsarealer ved landingspladsen, og i den henseende øge den rekreative udnyttelse af kysten ved at 

fordrer adgang og opholdsmulighed for brugergrupper der ikke i øvrigt kan færdes i strandens løse sand 

og ral. Det ansøgte vurderes ikke at forringe den rekreative udnyttelse af strandarealet. 

 

Yderligere oplysninger 

Der ansøges om tilladelse til anlæggelse af skråningsbeskyttelser i form af betontrapper, støbt på stedet. 

Betontrapperne udføres i således at der skabes gang- og siddepladser. Det ansøgte etableres som 

affasning af eksisterende kystbeskyttelse, omkring landingspladsen i Lildstran på matr. nr. 2bk og 2bp 

Lund By, Lild – Strandvejen 110, 7741Frøstrup. Se vedlagte projektskitser.  

 

Ansøgningsmaterialet er vedlagt dette dokument som bilag 2.  

 

Det ansøgte udføres i beton, som støbes på stedet. Ansøger skal derfor udarbejde en procedure for 

opsamling af betonspild, således at dette ikke ligger på stranden eller ender i havet. Denne procedure 

skal godkendes af Thisted Kommune forinden igangsættelse af etableringen af det ansøgte. 

 

Ansøger skal senest 14 dage inden igangsætning af etableringen af det ansøgte anmelde igangsætning 

af midlertidige aktiviteter jf. Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og 

anlægsarbejder af d. 3. november 2010, som findes på Thisted Kommunes hjemmeside. 

  

Naboorientering 

Sagen har været sendt i naboorientering efter kystbeskyttelsesloven og der er ikke indkommet 

bemærkninger i den forbindelse. 

 

Offentliggørelse 

Tilladelsen offentliggøres på Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk den 7. august 2020 

Klagefristen er den 4. september 2020. 

 

Lovgrundlag 

Tilladelsen er givet efter Lov om kystbeskyttelse m.v.  § 3, stk. 2, idet det ansøgte projekt har 

kystbeskyttelse som formål.  

 

På søterritoriet, strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende 

grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation, og på arealer, der ligger inden for en afstand 

af 1.000 m fra, hvor denne vegetation begynder, må der kun efter tilladelse udføres 

kystbeskyttelsesforanstaltninger. Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom 

ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af 

søterritoriet. 

 

Den gældende lovgivning samt bekendtgørelse kan du finde på www.thisted.dk/lov  

 

http://www.thisted.dk/lov
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Klagevejledning 

Afgørelsen er truffet efter lov om kystbeskyttelse m.v.  § 3, stk. 1 og kan jf. § 18 i lov om kystbeskyttelse 

m.v. påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet angående retlige spørgsmål.  

De klageberettigede jf. kystbeskyttelsesloven § 18a er: Adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom 

som afgørelsen vedrører, enhver der har væsentlig individuel interesse i sagens udfald, Miljø- og 

Fødevareministeren samt andre offentlige myndigheder, en berørt nationalpark oprettet efter lov om 

nationalparker, lokale foreninger og organisationer som har en væsentlig interesse i afgørelse, 

landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 

landsdækkende foreninger og organisationer som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 

interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og landsdækkende foreninger og organisationer 

som efter deres formål varetager væsentlige forbrugerinteresser inden for arealanvendelsen og som 

repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. Hvis der bliver klaget over tilladelsen, 

må den ikke udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder tilladelsen. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve klagens opsættende virkning. 

Du kan klage via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på 

www.borger.dk og www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 

Klageportalen til Thisted Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig Thisted Kommune i 

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900* for privatpersoner og kr. 1800* for 

virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

Thisted Kommune. Thisted Kommune videresender herefter anmodningen til Plannævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

  

Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra tilladelsens offentliggørelse.  

 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelse af dette 

brev. 

 

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det 

generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør 

størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside. 

 

Kopi af dette brev er sendt til: 

- Miljøstyrelsen 

- Kystdirektoratet 

- Jammerbugt Kommune 

- Museum Thy 

- Danmarks Naturfredningsforening 

- Dansk Ornitologisk Forening 

- Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland att. Jan Kristensen 

- Friluftsrådet Nordvest 

- Fritidshusejernes Landsforening 

- Ejendomsforeningen Danmark 
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- Danmarks Sportsfiskerforbund 

- Dansk Botanisk Forening, jyllandskredsen 

- Museum Thy 

- Geodatastyrelsen 

- Fiskeriinspektorat Vest 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kristian Rønnow Nielsen 

Planlægger 

Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup 

99171717 - teknisk@thisted.dk - www.thisted.dk - CVR 2918 9560 

 



Bilag 1 

 

Lildstrand landingsplads 

Sandnæshagevej 25 

7741 Frøstrup 

Byg og Byfornyelse 

 

7. august 2020 

 

SagsID.: 01.24.08-P19-1-20 

Medarbejder: krn 

 

Afgørelse om at ændring af eksisterende kystbeskyttelse langs Simons Bakke, Thisted Kystvej og 

Strandstien, samt etablering af skråningsbeskyttelse på Strandstien, Thisted, ikke kræver 

miljøvurdering samt foreløbig konsekvensvurdering af Natura-2000 og Bilag IV-arter 

 

Thisted Kommune har den 20. maj 2020 modtaget jeres ansøgning om ændring af eksisterende 

kystbeskyttelse på matr. nr. 82aæ og 7000ay Thisted Markjorder, og 7000u Thisted Bygrunde, samt 

etablering af skråningsbeskyttelse på matr. nr. 7000bx, Thisted Markjorder, beliggende langs Simons 

Bakke, Thisted Kystvej og Strandstien, 7700 Thisted.  

 

Afgørelse 

Thisted Kommune har på baggrund af en screening for miljøvurdering vurderet, at ændring af 

eksisterende kystbeskyttelse langs Simons Bakke, Thisted Kystvej og Strandstien, samt etablering af 

skråningsbeskyttelse på Strandstien ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor skal der ikke 

foretages en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering (Bekendtgørelse af 

lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. 

oktober 2018, herefter kaldet VVM-lovbekendtgørelsen). 

 

Begrundelse  

Screeningen for miljøvurdering ses i bilag A. Som det fremgår af screeningsskemaet vurderes det, at der 

ikke er væsentligt miljøproblemer forbundet med ændring af eksisterende kystbeskyttelse langs Simons 

Bakke, Thisted Kystvej og Strandstien, samt etablering af skråningsbeskyttelse på Strandstien. Der er det 

fornødne plangrundlag for at kunne gennemføre projektet. Arealet ligger i Thisted by.  

 

Projektet er placeret i en afstand på 325 meter fra Natura 2000 område nr. 44: Lild Strand og Lild 

Strandkær. Projektet er placeret i en afstand på 370 meter fra Natura 2000 område nr. 16: Løgstør 

Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Der er foretaget en foreløbig vurdering af projektets påvirkning på 

Natura 2000 områderne. Det er vurderet, at projektet ikke kræver en nærmere konsekvensvurdering. Se 

foreløbig vurdering af påvirkning på natur Bilag B.  

 

Screeningen for miljøvurdering er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 

gennem en miljøvurdering.  

 

Sagens oplysninger  
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Ansøgning er indgivet i henhold til § 19 i VVM-lovbekendtgørelsen. Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 

10k i VVM-lovbekendtgørelsen; Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime 

vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og 

diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra 

vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg. 

De kriterier, der er anvendt ved vurdering af, om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, 

fremgår af bilagene 3, 4, 5 og 6 i VVM-lovbekendtgørelsen og af bilag A, VVM-screeningen.  

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver 

med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som 

hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden 

for arealanvendelsen, se VVM-lovbekendtgørelsen. 

 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage 

via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger 

på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 

Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget.  

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at 

indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale ved 

indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med betalingsfrist. Gebyret tilbagebetales, hvis du 

får helt eller delvist medhold i klagen. 

 

Denne afgørelse er vedlagt: 

Bilag A Screening for miljøvurdering - screeningsskema 
Bilag B Foreløbig konsekvensvurdering  
 

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 9917 2260 eller e-

mail krn@thisted.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Kristian Rønnow Nielsen 

Planlægger 

Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup 

99171717 - teknisk@thisted.dk - www.thisted.dk - CVR 2918 9560 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag A - VVM-Screeningsskema 

 

VVM Myndighed Thisted Kommune 

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Projektet består i anlæggelse af affasning af eksisterende kystbeskyttelse ved anlæggelse af in situ støbte 

betonkystterrasser hhv. mod NØ og SV på landingspladsen i Lildstrand. Anlægget består af betonstøbt 

skråningsbeskyttelse, som kan fungere som rekreative siddeterrasser i randen af landingspladsen, så selve 

landingspladsarealet bibeholdes til sit oprindelige formål: fiskeri, kørende materiel, spil og spilhus. Den 

ansøgte kystbeskyttelse vil herefter omtales som ”kysttereasser” Mod NØ en strækning på ca. 40 m (ca. 300 

m2). Mod SV et siddetrappeanlæg på en ca. 34 m (ca. 134 m2) strækning i klitranden. 

Bevilling fra Realdanias kampagne ”Underværker”, 1 mio. kr., er givet november 2019. 

Forventet nov./dec. 2020 eller Q1 2021. Anlægsarbejdet er anslået til at vare ca. 1 måned. 

Navn og adresse på bygherre Foreningen Lildstrand Landingsplads, CVR 38464760, Sandnæshagevej 25, 7741 Frøstrup 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Formand for Foreningen Lildstrand Landingsplads, Jens Jørgen Leegaard, Sandnæshagevej 

25, Lildstrand, 7741 Frøstrup, 2044 4453, jjleegaard@icloud.com 

Projektets placering Strandvejen 110, 7741 Frøstrup. Matr. nr. 2bk og 2bp, Lund by, Lild 

Projektet berører følgende kommuner Thisted Kommune. 
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Oversigtskort i målestok 

 
Figur 1 - Oversigtskort, Skærmkort – 1:3000 – Den ansøgte placering er markeret med rødt 
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Kortbilag i målestok 

 
Figur 2 – Situationsplan 
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Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1225 

af 25. oktober 2018? 

 
  x 

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1225 

af 25. oktober 2018? 
 

X   

Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke 

omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes. 

10 k) Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime 

vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. 

skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger, dæmninger, moler, 

bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet 

bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg. 

 Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Thisted Kommunes bemærkninger 

1. Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha:     Den østlige kystterrasse: 250m² 

Den vestlige kystterrasse: 112m² 

Samlet areal:  362m² 

2. Er der andre ejere end Bygherre?:  x   Thisted Kommune har dog givet samtykke til projektets 

gennemførelse. 

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3     Ca. 2.200 m2 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:     Oversiden af konstruktionen vil omtrent være i niveau med det 

omliggende areal + op til 0,5 m siddeanlæg, og niveauspringet til 

nederste niveau er ca. 2 m. 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og 

opbevaring af:  

Råstoffer – type og mængde: 

Mellemprodukter – type og mængde:  

Færdigvarer – type og mængde:  

x     

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: x     
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7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  x     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 

I anlægsfasen: 

I driftsfasen: 

 

 

x 

   I anlægsfasen:  

Den østlige kystterrasse Beton til flader 30m³ 

  Beton til trapper 78m³ 

 

Den vestlige kystterrasse Beton til flader 11m³ 

  Beton til trapper 43m³ 

 

Samlet mængde beton: 162m³ 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  

I anlægsfasen: 

I driftsfasen: 

 

 

 

 

 

  

X 

X 

 

 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 

vandforsyningskapacitet:  
 

  x  

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  

Farligt affald: 

Andet affald: 

Spildevand: 

 

x 

x 

x 

    

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand 

ændringer af bestående ordninger: 
 

  x  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:  

  x 

I anlægsfasen vil der forekommes støj fra entreprenørmaskiner, men 

da arbejdet udføres i en begrænset periode og det udføres indenfor 

normal arbejdstid kl. 07-18, forventes der kun få gener. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for 

luftforurening: 
 

  x 
Alene emission fra entreprenørmaskiner, der forventes at overholde 

gældende regler for emission. 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:  

  x 

I anlægsfasen kan der forekomme vibrationer fra vibrering af areal til 

støbning af kystterrasserne. Det vurderes at vibrationer kun vil 

medføre få gener, pga. afstanden til nærmeste naboer og fordi 

arbejdet udføres over en begrænset periode og indenfor normal 

arbejdstid mellem kl. 07 og 18. 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener:  

x   

Evt. støvgener ved in situ-støbning i anlægsperioden. Dog forventet 

anlæg i vinterperiode, hvor der kun er meget få besøgende på 

landingspladsen. 
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17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:     x  

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:     x  

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for 

uheld:  
 

  x  

2. Anlæggets placering      

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 

arealanvendelse:  
 

  x 
Anlægget falder ind i den hidtidige arealanvendelse som 

landingsplads og kystbeskyttelse.  

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende 

lokalplan for området:  
 

  x  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:     x  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse 

anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af 

gældende kommune- og lokalplaner: 

 
  x 

 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig 

anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:  
 

  x  

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare 

vådområder: 
 

  x  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor 

kystnærhedszonen: 
 

x   Anlægget etableres på kysten som kystbeskyttelse. 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:     x  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for 

etableringen af reservater eller naturparker:  
 

  x  

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:     x  

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller 

fredede områder –  

Nationalt:     

Internationalt (Natura 2000): 

Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag 

IV 

Forventes området at rumme danske rødlistearter: 

    Thisted Kommune vurderer, at projektet i sig selv eller i forbindelse 

med andre planer og projekter ikke vil have en væsentlig påvirkning 

på habitatnaturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-områderne nr. 44: Lild Strand og Lild Strandkær og nr. 

16; Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, og at der dermed ikke er 

behov for en nærmere konsekvensvurdering. Samtidig vurderes det, 

at projektet ikke forringer yngle- og rasteområder for arter omfattet 

af habitatdirektivets bilag IV og dermed heller ikke områdets 

økologiske funktionalitet. 
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31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 

miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 

Overfladevand:     

Grundvand: 

Naturområder: 

Boligområder (støj/lys og luft): 

   x  

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:    x  

33. Kan anlægget påvirke: 

Historiske landskabstræk: 

Kulturelle landskabstræk: 

Arkæologiske værdier/landskabstræk: 

Æstetiske landskabstræk: 

Geologiske landskabstræk: 

   x  

   3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar 

overfor den forventede miljøpåvirkning:  
 

  x  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der 

sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af 

miljøet (Kumulative forhold): 

 
  x 

 

36. Er der andre kumulative forhold?    x  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske 

udstrækning i areal: 
x     

39. Omfanget af personer der forventes berørt af 

miljøpåvirkningen: 
x     

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 

kommunens område: 
 

  x  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:    x  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være 

væsentlige – Enkeltvis: 

Eller samlet: 

   x  

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som 

kompleks: 
 

  x  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:    x  

45. Er påvirkningen af miljøet – 

Varig: 
   x  
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Hyppig: 

Irreversibel: 

Konklusion      

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at 

det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, 

således at der er VVM-pligtigt:  

   x På baggrund af projektets beliggenhed og udstrækning og den 

estimerede påvirkning af kystdynamikken vurderes projektet ikke at 

indebære en væsentlig påvirkning af miljøet, mennesker og natur. 

Det er i vurderingen forudsat at anlægsarbejderne udføres i 

dagtimerne på hverdage. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Lildstrand landingsplads 

Sandnæshagevej 25 

7741 Frøstrup 

Byg og Byfornyelse 

 

2. juli 2020 

 

SagsID.: 01.24.08-P19-1-20 

Medarbejder: ans 
 

Bilag B - Foreløbig konsekvensvurdering af Natura-2000 og bilag IV-arter 

Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 

arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på 

søterritoriet (bek nr. 654 af 19/5/2020) fastsætter jævnfør §3, krav om, at der skal foretages en vurdering 

af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter, væsentligt kan påvirke et internationalt 

naturbeskyttelsesområde eller visse arter, som er udpeget i medfør af miljømålsloven. 

 

Nærmeste Natura 2000 områder er site nr. 44: Lild Strand og Lild Strandkær, der ligger 325 m sydvest 

for projektområdet og site nr. 16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, der ligger 370 m øst for 

projektområdet.  

Udpegningsgrundlag for Natura 2000 områderne fremgår herunder: 
 

 
* angiver at der er tale om en prioriteret naturtype 

 
* angiver at der er tale om en prioriteret naturtype 
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Thisted Kommune vurderer, at projektet ikke har nogen fjernvirkning der rækker udover selve 

projektområdet, og dermed ikke kan medføre en påvirkning på naturtyper eller arter på 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områderne.     

 

Odderen er ikke registreret i nærområdet, og der er langt til egnede levesteder for odderen. Området 

vurderes endvidere at være for forstyrret til at være opholds- eller levested for odderen.  
Der er ikke registreret spættet sæl i nærområdet, og det vurderes at projektområdet er for forstyrret til 

at være et egnet levested for spættet sæl. Projektet vurderes ikke at medføre en negativ påvirkning af 

kystområdets egnethed som fødesøgningssted for spættet sæl, da arbejdet primært berører selve 

strandarealet, og ikke går ud på de vanddybder sælen søger føde på.  

Der er ikke registreret damflagermus i projektområdet, og projektet vurderes ikke at påvirke arten, da 

det ikke vurderes at være et egnet levested for damflagermus. 

Projektet vurderes ikke at påvirke stor vandsalamander, da det ikke berører vandhuller eller 

vandhulsnære arealer. 

 

Øvrige Bilag IV arter der har deres udbredelse i nærhed af projektområdet er flere arter af flagermus, 

spidssnudet frø, strandtudse, markfirben, birkemus og ulv. Med henvisning til disse arters levevis 

vurderes projektet ikke at udgøre en forstyrrelse af disse arter, eller en negativ påvirkning af deres 

levesteder. Dels er området meget forstyrret i forvejen, dels vurderes der ikke at ske en negativ 

påvirkning af paddeegnede vandhuller og træer eller bygninger der kan huse flagermus. Området 

vurderes endvidere ikke at rumme egnede levesteder for birkemus.  Nærmeste registrering af 

markfirben ligger ca. 450 m syd for projektområdet. Det kan ikke udelukkes at markfirben sporadisk vil 

anvende klitterne ved projektområdet som fødesøgningssted, men da projektområdet ligger nordvendt 

og uden læ, vurderes det at være for koldt og vindudsat til at være et egnet levested (yngle/rasteområde) 

for markfirben. Markfirben vurderes dermed ikke negativt påvirket af projektet.  
 
Thisted Kommune vurderer, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke 

vil have en væsentlig påvirkning på habitatnaturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-områderne nr. 44: Lild Strand og Lild Strandkær og nr. 16; Løgstør Bredning, Vejlerne og 

Bulbjerg, og at der dermed ikke er behov for en nærmere konsekvensvurdering. Samtidig vurderes det, 

at projektet ikke forringer yngle- og rasteområder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV og 

dermed heller ikke områdets økologiske funktionalitet.  

 

Med venlig hilsen 

 

Anja Sørensen 

Natursagsbehandler 
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Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse 

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring af kystbeskyttelse. 

  A. Oplysninger om ansøger     

  

Ansøger er den, som ønsker at etablere kystbeskyttelsen, og ansøger er ikke nødvendigvis ejer af ejendommen, hvor kystbe-
skyttelsen placeres. Er der tale om flere ansøgere, kan oplysninger om disse fremgå af samtykkeerklæringer (udfyld pkt. A) 
vedlagt ansøgningen.   

  Samtykkeerklæring er vedhæftet fremsendelsen af dette ansøgningsskema.   

          

  Navn 
 
Foreningen Lildstrand Landingsplads, CVR 38464760 

  

      

          

  Adresse   

   c/o foreningens formand Jens Jørgen Leegaard, Sandnæshagevej 25, Lildstrand   

          

  Postnr. By   

  7741 Frøstrup   

          

  Telefon nr. Mobil nr. E-mail   

    2044 4453 jjleegaard@icloud.com   

  Er ansøger ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres?   

  X Nej 
  

  X Nej. Oplysninger om ejere fremgår af samtykkeerklæringer vedlagt 
ansøgningen 

  

          
 

  B. Oplysninger om eventuel repræsentant for ansøger     

  
Punktet udfyldes, hvis ansøger ønsker at lade sig repræsentere eksempelvis af nabo, rådgiver, entreprenør e.l. Denne vil 
være kontaktperson til Thisted Kommune under sagens forløb. 

  

  Husk samtykkeerklæring fra ansøger.   

          

  Navn  Jens Jørgen Leegaard     

   N/A   

          

  Adresse       

   Sandnæshagevej 25, Lildstrand   

          

  Postnr. By   

  7741 Frøstrup   

          

  Telefon nr. Mobil nr. E-mail   

    2044 4453 jjlee-
gaard@icloud.com 

  

          
 

  C. Projektets placering   

  Hvis projektet strækker sig over flere matrikler, skal disse nævnes under punkt O ”Andre oplysninger”   
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  Hvis ejendommen, hvorpå projektet ønskes etableret, ikke udelukkende ejes af ejeren som oplyst under punkt A, skal der 
vedlægges samtykkeerklæringer fra samtlige andre ejere. 

  

          

  Adresse 
 
Kystbeskyttelse i form af rekreative kystterrasser udføres på følgende matrikler på Strandvejen 
110 og Strandvejen 107D, Lildstrand  

  

  Matrikel 2bk, 2bp – samtykkeerklæringer fra ejer/indehaver af brugsret vedlægges. 
  

  

          

  Postnr. By Kommune   

   7741  Frøstrup  Thisted Kommune   

          

  Matrikel nr. Ejerlav   

  Matrikel 2bk, 2bp  Lund By, Lild   

        

E  Hvad er projektets karakteristika? 
 

Der ansøges om tilladelse til anlæggelse af in-situ støbte betonkystterrasser hhv. mod NØ og SV 
der skal fungere som kystbeskyttelse med sideeffekt i form af rekreative opholdsfaciliteter  i 
randen af landingspladsen. Målfast skitseprojekt er udarbejdet af rådgiver og sendt til Teknisk 
Forvaltning. 
Bevilling fra Realdanias kampagne ”Underværker”, 1 mio. kr., er givet november 2019. Restfi-
nansiering er på plads via Thisted Kommune  (kr. 200.000 ) og LAG Thy-Mors (kr. 300.000).  
Skitseprojektering er foretaget af rådgiver Skaarup Landskab, Aarhus. 
Detailprojektering af anlægget udføres af Skaarup Landskab, når myndighedsgodkendelse fore-
ligger.  
 
Hele landingspladsen samt tilstødende klitter mod øst og vest blev i begyndelsen af 1980’erne 
sikret med hård kystsikring i form af nedgravede betonblokke. Dette projekt fuldender den 
manglende kystsikring i de erosionsudsatte hjørner mod øst og vest på landingspladsen og be-
skytter klitterne mod erosion som følge af færdsel af besøgende. Som en sidegevinst fungerer 
kystsikringen som et arkitektonisk, rekreativt projekt, som giver gode og sikre opholdsmulighe-
der for besøgende og forbedrer fiskernes arbejdsmiljø ved at holde arbejdszonen fri.  
 
Anlæggene bliver ikke synlige over klitranden, og offentlighedens adgang til stranden begræn-
ses ikke. Den optimeres og faciliteres derimod, ligesom sikkerheden for besøgende øges (sikker-
hedsafstand til fiskernes spil og kørende materiel). Handicapvenlig adgang til kystterrasse  mod 
øst er indtænkt i projektet.  
 

Opbygning og materialevalg af kystterrasserne er beskrevet i Skaarup Landskabs skitseprojekt.  
Opmåling af begge arealer på pladsen er forud foretaget af landinspektør. 
 
Detailprojektet skal danne grundlag for entreprenørens anlægsarbejde, og rådgivende ingeniør 
skal føre tilsyn med, at anlægsarbejdet udføres som foreskrevet. Beton vælges i miljøklasse, 
som modsvarer til det aggressive miljø ved Vestkysten.   
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De to kystterrasser berører ikke strandbeskyttelseslinjen og er heller ikke omfattet af klitfred-
ning. Projektet er forelagt Kystdirektoratet, Jacob Hansen Rye, citat 19.8.2019: Anlægget kan udføres 

som beskrevet uden yderligere sagsbehandling i Kystdirektoratet. Der er muligvis tale om en ændring af et kystbeskyttelsesanlæg om-

fattet af kystbeskyttelseslovens § 3. Det er den kommunale myndighed der administrerer denne bestemmelse. Kystdirektoratet lukker 

hermed forespørgselssag 19/02246.” 

 
Der ansøges om tilladelse på vegne af hver enkelt grundejer. Projektet skal forudsættes udført i 
sin helhed. 

Kystterrasser mod NØ og NV udføres bag ved eksisterende hård kystbeskyttelse, men vil udgøre 
et supplement og en tværgående forstærkning af denne.  
 
Der er forlods indhentet skriftlig accept fra ejer af matrikel 2bp og fra bruger af matrikel 2bk.  
Matrikel 2bk ejes af Thisted Kommune, men er udlagt som industriområde, hvor Lildstrand Fi-
ske- og Spilhusforening har brugsretten. 
Tilstødende matrikler 2h (mod NØ) og 2bo (mod SV) er ubebyggede og i privat eje.   

          

          
 

                

  D. Projektets indvirkning på miljøet   

                

  Beskriv indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning: 
 

Projektet omfatter strækninger på hhv. 40 m NØ og 34 m SV, jf. målskitse ”Foreløbig indikation 
af areal og højder”, dateret 10.8.2019.  
Projektet vil stabilisere de hidtil ubeskyttede skråninger bag den etablerede hårde kystsikring på 
landingspladsen og beskytte dem mod slid forårsaget af besøgende på landingspladsen. 
Sandfygning man forekomme, men forventet i ringe grad, da landingspladsen som oftest er 
dækket af sten, specielt nu, hvor der ikke længere bortkøres ral. 
 

Det vurderes ikke, at projektet vil være i konflikt med den nuværende anvendelse af områ-
det, naturressourcernes relative rigdom, kvaliteten og regenereringskapaciteten af det na-
turlige miljø eller det naturlige miljøs bæreevne. 
 

 

 

  

                

  Beskriv indvirkningens art     

                

  Beskriv indvirkningens grænseoverskridende karakter     

                

  Beskriv indvirkningens intensitet og kompleksitet     

                

  Beskriv indvirkningens sandsynlighed     

                

  Beskriv indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet  

 
   

  

                

  Beskriv kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter  

Stabiliserende og beskyttende skråningseffekt, jf. pkt. D. 
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Området vil påvirkes midlertidigt i anlægsfasen. 
                

  Beskriv muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne  

Klitter og naturlig vegetation genetableres naturligt, når kystterrasser er anlagt. Anlæggene bli-
ver ikke synlige over klitranden. 

  

  

                
  

E. Hvad søges der om beskyttelse mod?   

                

   Erosion (kysten nedbrydes af havet)  □ Oversvømmelse  
  

    Udfyld punkterne F-L    Udfyld punkterne F-J og M-N    

                

                
 

                  

  F. Beskrivelse af eksisterende og/eller godkendte forhold   

  Findes der allerede kystbeskyttelse eller tilladelse til kystbeskyttelse på ejendommen?   

                  

  

 
Nej 

  

                  

  X Ja, hvilken 
  X□ Skråningsbeskyttelse 

 I klitrække mod NØ og SV   

        
 

Strandfodring 
    

        □ Høfde 
    

        □ Bølgebryder 
    

        □ Dige 
    

        X□ 
Andet: 

  
 Underliggende beskyttelse med betonblokke på lan-
dingsplads, etableret af det offentlige i 1984 

  

                  

                  

  
Hvis ja, angiv dok. nr. for evt. tilladelse:    

  

  Eller       

  
Omtrentligt år for etablering:  

  
 1984 

  

                

  Hvis ja, er der kumulation med det ansøgte projekt og eksisterende og/eller godkendte forhold?     

  X Nej 
  

  

□ Ja 

 
Beskriv hvilke forhold og kumulationen  

  

    

    

                  

                  
 

            

  G. Værdier   

  Hvilke værdier ønskes beskyttet?   

            

  Hus eller anden bebyggelse med faste installationer 
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  □ Infrastruktur (vej, sti, kloak m.v.) 
  

  □ Andet (landbrugsjord, ubebygget areal, produktionsskov, have), hvilket: 
  

  
  

            

    
 
 
 
  

  

  Hvorfor er kystbeskyttelse nødvendig?   

   

Landingspladsen er sikret på langs ved eksisterende kystbeskyttelse fra 1980’erne.  
På tværs mod øst og vest i pladsens hjørner er der ubeskyttede områder, som er særligt udsat 
for erosion ved storm. Denne supplerende kystbeskyttelse på meget benyttet landingsplads an-
lægges med opholdsfunktioner, som giver besøgende flere, bedre og mere sikre opholdsmulig-
heder i forhold til spildrift og fiskernes kørsel med båd/traktorer på pladsen. Herved forbedres 
både fiskernes arbejdsmiljø og turistfaciliteter. Kystterrasserne kan medvirke til at fremme en 
positiv udvikling af både  turisme og fiskeri i Lildstrand-området. 
 

Anlæg af in-situ støbte betonterrasser på begge sider af landingspladsen i Lildstrand vil  fungere 
som effektiv kystbeskyttelse, idet terrasserne vil stabilisere de hidtil ubeskyttede skråninger bag 
den etablerede hårde kystsikring på landingspladsen, beskytte dem mod slid forårsaget af besø-
gende på landingspladsen, beskytte mod erosion ved storm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

            

  Ved sager om kommunale fællesprojekter: Ansøgers overvejelser omkring værdien og levetiden af det, der ønskes beskyttet 
i forhold til udgifterne til etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsen over en længere periode på 25-50 år: 
 

Anlæg af kystterrasser er et udviklingsprojekt, udført på frivillig basis af lokale i Lildstrand i regi 
af Foreningen Lildstrand Landingsplads, hvis formål er at bevare og udvikle landingspladsen.  

Finansiering sker ved, at foreningen har hjemsøgt fondsmidler til etablering. Projektet er fuldt 
finansieret med 1,5 mio. kr.   
Kystbeskyttelsen forventes at være vedligeholdelsesfri i en længere årrække. Ad åre forventes 
vedligehold af betonanlægget varetaget af Thisted Kommune (som ejer landingspladsen) i lighed 
med eksisterende rekreative anlæg i eksempelvis Nr. Vorupør og Klitmøller. Levetiden forventes 
at være tilsvarende for såkaldt ”hårde anlæg” (forventet 50-80 år).  
Stranden er stenet på landingspladsen, og derfor ventes ikke problemer med sandfygning. 
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  H. Skovloven   

  Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for at ud-
føre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v. 

  

            

  Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal, der er fredskovspligtigt efter skovloven, oplyses, 
om det er muligt at placere anlægget uden for det fredskovspligtige areal? 

  

    
N/A 

  

  Beskriv de samfundsmæssige interesser, der begrunder, at kystbeskyttelsesforanstaltningen udføres på det fredskovspligtige 
areal. 

  

    
N/A 

  

  Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med ”skovbryn af løvtræer og buske” der er om-
fattet af § 27 i skovloven, beskrives, hvorvidt områdets økologiske funktionalitet forsat kan opretholdes, når projektet er ud-
ført. 

  

    
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med ”søer, moser, heder, strandenge eller strand-
sumpe, ferske enge og biologiske overdrev, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 pga. for lille størrelse” der er 
omfattet af § 28 i skovloven, beskrives, hvorvidt områdets økologiske funktionalitet forsat kan opretholdes, når projektet er 
udført. 
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Indgreb i eksisterende klitter forventes at være meget begrænset, og kun i selve anlægsfasen. De eksisterende klitter gen-
etableres i nødvendigt omfang efter endt anlæg af skråningsbeskyttelsen. 

  

            
 

  I. Jagt- og vildtforvaltningsloven       

  Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for at ud-
føre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v. 

  

            

  Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger skal udføres i et vildtreservat, beskrives den nærmere begrundelse for dette 
indgreb. 

  

    
N/A 

  

  Beskriv projektets omfang og anlægsfasen, herunder hvilke maskiner, der skal anvendes og hvilket tidspunkt på året projek-
tet ønskes gennemført. 

  

    
Projektet forventes udført i 4. kvartal 2020, subsidiært 1. kvartal 2021. 
 
Det forventes, at der skal benyttes lastbiler, gravemaskiner, betonkanoner og evt dumper. 

  

  Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på særligt for det pågældende vildtreservat sårbare tidspunk-
ter, fx yngletid, rastetid el.lign., beskrives hvorfor det er nødvendigt. 

  

    
N/A 

  

 

    
 
  

  

  J. Lov om vandløb og lov om vandplanlægning   

  Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for at ud-
føre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v. 

  

            

  Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, 
søer eller andre lignende indvande. 

  

    
N/A 

  

  Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved 
vandløb.  

  

  N/A 
 
 
 
 
 
 
  

  

  Oplysning om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger har indvirkning på vandløb eller søer, der er omfattet af et miljø-
mål efter bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder eller grundvandsforekomster. 

  

    
N/A 
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  K. Kystbeskyttelsesmetode mod erosion   

                  

  Hvilken type kystbeskyttelse søges der om 
tilladelse til: 

  Er der tale om:   

  
 

Fodring (sand/ral) 
  Etablering af ny kystbeskyttelse   

  X Skråningsbeskyttelse 
  □ Genopbygning af anlæg til oprindelig stand   

  □ Høfde 
  □ Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner og/eller materialer   

  □ Bølgebryder 
  □ Fjernelse af eksisterende anlæg*   

  X□ Andet:  Rekreativt anlæg i form af 
siddeterrasser 
  

  *) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en forudgående 
tilladelse ikke nødvendig  

  

              

                  
 

  L. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion   

  Materiale på nedenstående liste vedlægges ansøgningen    

      

  

• Kort, der viser matrikelgrænser, bebyggelse/infrastruktur og skræntkant. På kortet skal afstanden fra bebyggelse til 
skræntkanten angives, og kystbeskyttelsens placering skal fremgå tydeligt. 

  

• Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. For sandfodring skal mængde udlagt mate-
riale pr. løbende meter kyst samt lagets tykkelse og profil oplyses. For kystbeskyttelsesanlæg skal materialestørrelse, tyk-
kelse af lag, hældning og top- og bundkote i DVR90 fremgå. 

• Redegørelse for anlæggets dimensionering. Thisted Kommune forbeholder sig ret til at stille krav om udarbejdelse af di-
mensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis dette skønnes nødvendigt. 

• En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af kystbeskyttelsesforanstaltningen. 

• En redegørelse af, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen for erosion over tid, herunder at den eksisterende adgang til og 
langs stranden bevares. 

• Kystbeskyttelse, som etableres på søterritoriet, skal indtegnes på søkort. 

• Fotos af stedet hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser afstanden mellem skrænten og det, der ønskes beskyt-
tet. Vedlæg også gerne fotos der viser strækningen på hver side af lokaliteten.  

• Samtykkeerklæringer  
1) Ved flere ansøgere 
2) Når der er en repræsentant for ansøger 
3) Når kystbeskyttelse etableres på anden ejendom end ansøgers 
4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative påvirkning af deres ejendom 
 
 
 
 
  

      

      
 

                  

  M. Kystbeskyttelsesmetode mod oversvømmelse   

                  

  Hvilken type kystbeskyttelse   Er der tale om:   

  □ Dige   □ Etablering af ny kystbeskyttelse 
  

  □ Højvandsmur   □ Genopbygning af anlæg til oprindelig stand 
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  □ Fodring (hævning af terræn med 
sand/ral) 

  □ Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner og/eller materialer 
  

  □ Andet     □ Fjernelse af eksisterende kystbeskyttelse* 
  

            *) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en forudgående 
tilladelse ikke nødvendig  

  

              

                  

                  
 

        

  N. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod oversvømmelse   

  Nedenstående liste skal vedlægges ansøgningen    

      

  

• Kort, der viser matrikelgrænser og højdekurver. På kortet skal bebyggelse/infrastruktur samt højvandsbeskyttelsens place-
ring fremgå tydeligt. 

  

• Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. ¬Topkote, hældninger, bredde m.v. af kon-
struktionen skal fremgå af snittegningerne. 

• Redegørelse for anlæggets dimensionering. Thisted Kommune forbeholder sig ret til at stille krav om udarbejdelse af di-
mensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis dette skønnes nødvendigt. 

• En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af kystbeskyttelsesforanstaltningen. 

• En redegørelse for, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen mod oversvømmelse over tid, herunder at den eksisterende ad-
gang til og langs stranden bevares. 

• Fotos af stedet, hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser ejendom og det omkringliggende område. 

• Samtykkeerklæringer  
1) Ved flere ansøgere 
2) Når der er en repræsentant for ansøger 
3) Når kystbeskyttelse etableres, på anden ejendom end ansøgers 
4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative påvirkning af deres ejendom 

      

      
 

      

  O. Andre oplysninger af relevans for ansøgningen   

  Kan evt. uddybes i bilag   

      

   Se desuden fremsendte 
- Samtykkeerklæringer fra hhv. ejer af matrikel 2bp og brugsretindehaver til matrikel 

2bk (Lildstrand Fiske- og Spilhusforening) 
- Målskitse ”Foreløbig indikation af areal og højder”, dateret 10.8.2019 

- Privat matrikel 2bp, Strandvejen 107D, Anlæg af kystterrasser mod SV, 17.08.2019. 
(Matrikel 2bk ses også på dette foto, som også viser det omkringliggende område.) 

- Målfast skitseprojekt udarbejdet af Skaarup Landskab, Aarhus. 
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  P. Offentliggørelse af ansøgningen   

      

  Det er Thisted Kommunes praksis, at ansøgningen offentliggøres på Thisted Kommunes hjemmeside.   

  Det sker som led i den høring og orientering, som Thisted Kommune er forpligtiget til at gennemføre.   

  
Herved opnås en effektiv og hurtigere behandling af sagen. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger og 
oplysninger om rent private forhold, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. Det samme gælder oplysninger, som efter 
offentlighedsloven er undtaget fra aktindsigt 

  

        

  X Jeg er indforstået med at oplysninger, fra ansøgningen offentliggøres på Thisted Kommunes hjemmeside   

        
 

  Q. Erklæring og underskrift   

          

  
Undertegnede (ansøger eller partsrepræsentant) erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse 
med de faktiske forhold. 

  

          

  Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift   

   13.01.2020 Formand for Foreningen Lildstrand Landings-
plads  
Jens Jørgen Leegaard 
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Matrikel 2bp

Matrikel 2bk

Matrikel 2h

Kystterrasse Øst

Kystterrasse Vest

Mængder 
Materialer 
Forudsætninger

Projektet udføres af insitustøbt 
beton. Da projektet ligger på bag 
den beskyttende eksisterende 
kystsikring af høfteblokke er det 
blevet vurderet at de er nok at lave 
bundopbygning og støbe herpå 
uden anden forankring. 
 Ud over beton vil der blive 
anvendt hårdt træ til bænke og 
siddeflader.
 Den sydlige kystterrasse ligger 
på privat grund og det har derfor 
været et krav at projektet ikke er 
synligt fra den private bolig.
 
Kystterrasse øst 
Areal   250  m2 
Beton 
 Flader  30  m3 
 Trapper/trin  78  m3 
 

Kystterasse vest 
Areal   112  m2 
Beton  
 Flader  11  m3 
 Trapper/trin  43  m3 
  
Samlet areal  362 m2

Samlet volumen 162 m3
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Oversigt

Arkitektur 
Det er projektets mål at skabe op-
hold og tilgængelighed, sikkerhed 
på pladsen, og stabilisere de to 
klitter, der omgiver landingsplad-
sen, så de ikke slides af vind, vejr 
og færdsel. 
 Den arkitektoniske grundidé for 
begge kystterrasser er at støbe en 
sti der følger klitskrænten vandret 
ud og ender i samme højde som 
den eksisterende kystsikring for at 
give den fulde oplevelse af havet, 
vinden og det lange kik op og 
ned af stranden. Langs stien vil 
der være sidde muligheder i form 
af bænke og bord-bænke-sæt. 
Neden for stien vil der være sidde-
trapper hvor man kan opholde sig. 
Stedet hvor begge stier møder 
kystsikringen vil der være trapper 
som giver adgang den vandrette 
kystsikring og derfra til stranden. 
 Vest terrassen ligger i en høj 
klit på privat grund. Her er det 
nødvendigt at lave en støttemur 
der holder klitten tilbage. Murens 
højde vil være variende ca. 0.5 til 
1.2 meter. Muren er en nødvendig-
hed, men giver også mulighed for 
at danne to nicher hvorfra man kan 
året rundt kan se solnedgangen i 
læ (fra den dominerende vindret-
ning syd og syd-vest). Klitmuren 
vil være lavere end klittens top så 
man altid vil kunne se klit og hjæl-
mene over muren. 
 Øst terrassen har niveaufri ad-
gang fra madpakkehuset og helt 
ud til kystsikringens top så køre-
stolbrugere kan komme helt ud til 
den store udsigt. Langs denne sti 
vil der være en siddekant med træ 
på toppen og en niche med plads 
til et eller to solide bord-bænke-
sæt. Bag siddekanten vil klitten 
løfte sig og med sine hjælme altid 
være synlig. Fra øst terrassen løber 
der også en sti ned til et nedre 
plateau som giver adgang til den 
vandrette kystsikring og derfra stil 
stranden. Denne sti er ikke handi-
kap godkendt og har en hældning 
på cirka 1:50.
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Snit CC og DD

Indgrebet her synes at være mere 
drastisk, men her opretholder 
fiskerne klitten ved at skrabe store 
mængder sten op af dem så der 
ligger en stor ’pude’ af sten oven 
på kystsikringen. Opførelsen af 
terrassen vil lette deres arbejde og 
på samme tid give lidt mere plads 
til traktor og både. 
 Det ’eksisterende terræn’ er her 
kortmateriale fra kortforsyningen, 
mens kotepunkter fra landmåleren 
viser et landskab der ligger lavere.
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Miljøvurderingsbekendtgørelsen, Bek. 121 af 2019 

Bilag 1. Ansøgningsskema 

 

Basisoplysninger Tekst 
Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektet består i anlæggelse af  supplerende kystbeskyttelse på landingspladsen i Lildstrand. 

Kystbeskyttelsen anlægges som in-situ støbte betonanlæg hhv. mod NØ og SV bag ved og 
på tværs af eksisterende hård kystskyttelse, så de nuværende erosionstruede skråninger be-
skyttes dels mod storm, dels mod nedslidning hidrørende fra færdsel af de mange turister, 
som besøger landingspladsen. Kystsikringen udføres som siddeterrasser i randen vest og øst 
af landingspladsen, så hele det oprindelige landingspladsareal bibeholdes til sit oprindelige 
formål: fiskeri, kørende materiel, spil og spilhus. Samtidig forbedres arbejdsmiljø og sikker-
hed på pladsen, idet turister holdes borte fra ophalerspil og kørende materiel.   
Målfast skitseprojekt, inkl. snittegninger, er udført af rådgiver Skaarup Landskab Aarhus.   

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byg-
herre 

Foreningen Lildstrand Landingsplads, CVR 38464760 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kon-
taktperson 

Formand for Foreningen Lildstrand Landingsplads, Jens Jørgen Leegaard, Sandnæshagevej 
25, Lildstrand, 7741 Frøstrup, 2044 4453, jjleegaard@icloud.com 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For 
havbrug angive anlæggets geografiske pla-
cering angivet ved koordinater for havbru-
gets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde 
(WGS-84 datum) 

Strandvejen 110, matrikel 2bk og Strandvejen 107D, matrikel 2bp, begge ejerlav Lund by, 
Lild 
Lildstrand, 7741 Frøstrup, 

Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner 
(omfatter såvel den eller de kommuner, 
som projektet er placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket 
af projektet) 

Thisted Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – 
Målestok angives. For havbrug angives an-
læggets placering på et søkort. 

Målskitse ”Foreløbig indikation af areal og højder”, dateret 10.8.2019. Målestok 1:662 
Målfast skitseprojekt, inkl. snittegninger, er udført af rådgiver Skaarup Landskab Aarhus og 
afleveret til TK maj 2020. 

mailto:jjleegaard@icloud.com


Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) 

Målskitser (udført i målestok passende til anlæggets beskedne omfang): 
”Kystterrasser Lildstrand NØ, Foreløbig indikation af areal og højder”, dateret 10.8.2019 
”Kystterrasser Lildstrand SV, Foreløbig indikation af areal og højder”, dateret 10.8.2019 
”Privat matrikel 2bp, Strandvejen 107D Anlæg af kystterrasser mod SV”, dateret 17.8.2019 

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej   

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM). 

  X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. 
Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM). 

   X Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 

 

Projektets karakteristika Tekst 
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, 
som projektet omfatter angives navn og 
adresse på de eller den pågældende ejer, 
matr. nr og ejerlav 

Der er forlods indhentet skriftlig accept fra ejer af ubebygget matrikel 2bp og fra bruger af 
matrikel 2bk.  
Matrikel 2bk ejes af Thisted Kommune, men er udlagt som industriområde, hvor Lildstrand 
Fiske- og Spilhusforening har brugsretten. 
Tilstødende matrikler 2h (mod NØ) og 2bo (mod SV) er ubebyggede og i privat eje. 

2. Arealanvendelse efter projektets realise-
ring. Det fremtidige samlede bebyggede 
areal i m2 
 
Det fremtidige samlede befæstede areal i 
m2 

 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i 
m2 

Projektet består i anlæggelse af  supplerende kystbeskyttelse på landingspladsen i Lildstrand. 
Kystbeskyttelsen anlægges som in-situ støbte betonanlæg hhv. mod NØ og SV bag ved og 
på tværs af eksisterende hård kystskyttelse, så de nuværende erosionstruede skråninger be-
skyttes dels mod storm, dels mod nedslidning hidrørende fra færdsel af de mange turister, 
som besøger landingspladsen. Kystsikringen udføres som siddeterrasser i randen vest og øst 
af landingspladsen, så hele det oprindelige landingspladsareal bibeholdes til sit oprindelige 
formål: fiskeri, kørende materiel, spil og spilhus. Samtidig forbedres arbejdsmiljø og sikker-
hed på pladsen, idet turister holdes borte fra ophalerspil og kørende materiel.   
Jf. målskitse ”Foreløbig indikation af areal og højder”, dateret 10.8.2019.  
Målskitse ”Foreløbig indikation af areal og højder”, dateret 10.8.2019. 
Målfast skitseprojekt, inkl. snittegninger, er udført af rådgiver Skaarup Landskab Aarhus og 
afleveret til TK maj 2020. 



Projektets karakteristika Tekst 
3. Projektets areal og volumenmæssige ud-
formning 
Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald 
hvor meget i m 
 
Projektets samlede grundareal angivet i ha 
eller m2 
 
Projektets bebyggede areal i m2 
 
Projektets nye befæstede areal i m2 
 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 

 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle ned-
rivningsarbejder i forbindelse med projek-
tet 

Målskitse ”Foreløbig indikation af areal og højder”, dateret 10.8.2019 
Målfast skitseprojekt er udført af rådgiver Skaarup Landskab Aarhus og afleveret til TK maj 
2020. 
 
Nej, der er ikke behov for grundvandssænkning. 
 
 
 
Ca. 434 m2 
 
 
Ca. 434 m2 
 
Ca. 434 m2 
 
Ca. 434 m2 
 
Oversiden af konstruktionen vil omtrent være i niveau med det omliggende areal + op til 0,5 
m siddeanlæg, og niveauspringet til nederste niveau er ca. 2 m. 
 
Der er ikke noget nedrivningsarbejde. 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægspe-
rioden 
 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 
mængde: 
 
Vandmængde i anlægsperioden 
 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 

Betonanlæg, detailkonstruktion ikke påbegyndt, så anslået mængde ikke kendt endnu. 
 
 
Ikke relevant. 
 
 
Ikke relevant. 
 
Ikke relevant. 
 
Ikke relevant. 
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Spildevand med direkte udledning til vand-
løb, søer, hav i anlægsperioden 
 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – 
mm/åå 

 
Ikke relevant. 
 
 
Ikke relevant. 
 
 
Afhængigt af, hvornår tilladelser er i hus, men forventet nov./dec. 2020 eller Q1 2021. 
Anlægsarbejdet er anslået til at vare ca. 1-2 måneder afhængig af vejrlig.  

5. Projektets kapacitet for så vidt angår 
flow ind og ud samt angivelse af placering 
og opbevaring på kortbilag af råstoffet/pro-
duktet i driftsfasen: 
 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
 
Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 
 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
 
Vand – mængde i driftsfasen 

Ikke relevant. 
 
 
  

6. Affaldstype og mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 
 
Farligt affald: 
 
Andet affald: 
 
Spildevand til renseanlæg: 
 

Ikke relevant. 
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Spildevand med direkte udledning til vand-
løb, sø, hav: 
 
Håndtering af regnvand: 

 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
7. Forudsætter projektet etablering af selv-
stændig vandforsyning? 

   x   

8. Er projektet eller dele af projektet omfat-
tet af standardvilkår eller en branchebe-
kendtgørelse? 

   x Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde alle de an-
givne standardvilkår eller krav i branchebe-
kendtgørelsen? 

    Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet om-
fattet af BREF-dokumenter? 

   x Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne overholde de an-
givne BREF-dokumenter? 

    Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne 
overholdes. 

12. Er projektet eller dele af projektet om-
fattet af BAT-konklusioner? 

   x Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14. 

13. Vil projektet kunne overholde de an-
givne BAT-konklusioner? 

    Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne 
overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendt-
gørelser om støj eller eventuelt lokalt fast-
satte støjgrænser? 

  x  Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller be-
kendtgørelser. 
Hvis "nej" gå til pkt. 17. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte vejledende græn-
seværdier for støj og vibrationer? 

    Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 



Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
16. Vil det samlede projekt, når anlægsar-
bejdet er udført, kunne overholde de vejle-
dende grænseværdier for støj og vibratio-
ner? 

    Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser om 
luftforurening? 

   x Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler 
eller bekendtgørelser. 
Hvis "nej" gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforure-
ning? 

    Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsar-
bejdet er udført, kunne overholde de vejle-
dende grænseværdier for luftforurening? 

    Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til støvge-
ner eller øgede støvgener 
 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

  
 
 
x 

 X 
 
 
 
X 

Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. 
Evt. støvgener ved in situ-støbning i anlægsperioden. Dog forventet anlæg i 
vinterperiode, hvor der kun er meget få besøgende på landingspladsen. 

21. Vil projektet give anledning til lugtge-
ner eller øgede lugtgener 
 
I anlægsperioden? 
 
I driftsfasen? 

   X Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. 

22. Vil anlægget som følge af projektet 
have behov for belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og 
omgivelserne 
 
I anlægsperioden? 
 

   X Hvis "ja" angives og begrundes omfanget. 
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I driftsfasen? 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendt-
gørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

   X   

 

Projektets placering Ja Nej Tekst 

24. Kan projektet rummes inden for lokal-
planens generelle formål? 

 X   Hvis "nej", angiv hvorfor: 

25. Forudsætter projektet dispensation fra 
gældende bygge- og beskyttelseslinjer? 

   X Hvis "ja" angiv hvilke: 

26. Indebærer projektet behov for at be-
grænse anvendelsen af naboarealer? 

   X   

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring 
for anvendelsen af udlagte råstofområder? 

  X   

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

 X     

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
 
(skov er et bevokset areal med træer, som 
danner eller indenfor et rimeligt tidsrum 
ville danne sluttet skov af højstammede 
træer, og arealet er større end ½ ha og mere 
end 20 m bredt.) 

   X   

30. Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for realiseringen af en rejst fred-
ningssag? 

   X   

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens §3 
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32. Er der forekomst af beskyttede arter og 
i givet fald hvilke? 

   X   

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede område. 

      

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste internationale naturbeskyttelses-
område (Natura 2000 områder, habitatom-
råder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsa-
rområder). 

      

35. Vil projektet medføre påvirkninger af 
overfladevand eller grundvand, f.eks. i 
form af udledninger til eller fysiske ændrin-
ger af vandområder eller grundvandsfore-
komster? 

   X   

36. Er projektet placeret i et område med 
særlige drikkevandinteresser? 

   X   

37. Er projektet placeret i et område med 
registreret jordforurening? 

    X   

38. Er projektet placeret i et område, der i 
kommuneplanen er udpeget som område 
med risiko for oversvømmelse. 

   

39. Er projektet placeret i et områder, der, 
jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som 
risikoområde for oversvømmelse? 

   X   

40. Er der andre lignende anlæg eller akti-
viteter i området, der sammen med det an-
søgte må forventes at kunne medføre en 
øget samlet påvirkning af miljøet (Kumula-
tive forhold)? 

   X  



Projektets placering Ja Nej Tekst 
41. Vil den forventede miljøpåvirkning 
kunne berøre nabolande? 

   X   

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansø-
ger har foretaget af projektet inden ansøg-
ningen blev indsendt og de påtænkte foran-
staltninger med henblik på at undgå, fore-
bygge, begrænse eller kompensere for væ-
sentlige skadelige virkninger for miljøet? 

      

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af oven stående oplysninger. 

Dato:_______3.6.2020_________________ Bygherre/anmelder:___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Vejledning 

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises 
til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gen-
nem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold 
baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed 
være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke 
besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndig-
hed. 

 

http://teknik.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p161&schultzlink=lov19300126#p161

