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Afgørelse om ikke VVM-pligt for kystsikringsprojekt ved Nr. Lyngby ud for
Hyldevej og Hybenvej (GroundPlug anlæg og kompenserende sandfodring).
Du har på vegne af 4 grundejere (Hyldevej 3, Hyldevej 4, Hybenvej 1a og Hybenvej
1d, Nr. Lyngby, Hjørring) søgt om tilladelse til etablering af kystsikring (GroundPlug
og kompenserende sandfodring) af kystlinien langs en ca. 225 meter strækning ved
Nr. Lyngby.

Strækningerne fremgår af sagens bilag.

Afgørelse
Hjørring Kommune vurderer på baggrund af det foreliggende projektmateriale, at det
ansøgte hverken på baggrund af dens art, dimensioner eller placering, må antages
at kunne påvirke miljøet væsentligt. Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en
VVM-redegørelse for projektet.

Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.hjoerring.dk.

Begrundelse
GroundPlug anlægget har til formål at forhindre yderligere kysttilbagerykning og
dermed beskytte sommerhuse imod nedstyrtning. Der skal foretages sandfodring,
således at anlægget ikke medfører negativ påvirkning af nabostrækninger eller
medfører, at den foranliggende strand borteroderes. Da GroundPlug anlægget
forventes at ville samle sand fra den naturlige nordgående sandtransport og
mellemrummene imellem rækkerne af GroundPlugs i perioder vil blive fyldt op med
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strandsand, finder Hjørring Kommune, at den nødvendige sandfodring kan foretages
i kystprofilet.

Det er afgørende for denne vurdering af projektet og den deraf følgende afgørelsen
om, at der ikke er VVM pligt, at der stilles vilkår om, at den nødvendige sandfodring
som kompensation for havet erosion i området. Sandfodring i tilstrækkeligt omfang,
er nærmere fastsat ved vilkår i tilladelsen efter Kystbeskyttelsesloven.

På denne baggrund vurderes det, at kystsikringsprojektet ikke vil medføre
væsentlige påvirkninger af omgivelserne. Der henvises i øvrigt til denne afgørelses
bilag.

Vurderingen er foretaget på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen og
kommunens eksisterende viden om plan- og miljøforhold i området samt foreløbige
observationer fra et tilsvarende GroundPlug anlæg, der også er etableret i Nr.
Lyngby.

Udnyttelse af afgørelse
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse og er derfor ikke direkte omfattet af
planlovens bestemmelse om at en tilladelse, der ikke er udnyttet inden 3 år,
bortfalder, jf. § 56, stk. 1. Det antages dog, at afgørelsen falder bort, hvis den ikke
udnyttes indenfor en rimelig tid, jf. princippet i § 56, stk. 1.

Pligt til VVM-screening
Ifølge Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 1225 af 25. oktober 2018) skal
der ved visse anlæg ske screening med henblik på at vurdere, hvorvidt projektet har
væsentlige miljøpåvirkninger og dermed pligtig til at udarbejde miljøvurdering (VVMredegørelse) forinden evt. tilladelse kan meddeles.

Kystsikringsanlæg er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11k, hvorfor denne
screening er udarbejdet.
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Klagevejledning
I kan som modtager af denne afgørelse klage over retlige spørgsmål i afgørelsen til
Miljø- og Fødevareklagenævnet (VVM lovens §§49-53). Det samme kan en række
foreninger og organisationer, og desuden enhver der har en væsentlig og individuel
interesse i sagen. Dette ret afgøres af klagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter
offentliggørelsen, dvs. senest 10. oktober 2019.

En evt. klage skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via
”Klageportalen”. Link til portalen findes på forsiden af www.nmkn.dk samt via
www.virk.dk eller www.borger.dk. Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage,
der er kommet uden om klageportalen. Nævnet opkræver et gebyr som
tilbagebetales ved hel eller delvis medhold i klagen.

Ønsker du at få sagen afgjort ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6
måneder fra afgørelsen er offentliggjort.

Bilag
- Notat om VVM-screening

Kopi til
-

Kystdirektoratet - via kdi@kyst.dk

-

Naturstyrelsen – via nst@nst.dk

-

Miljøstyrelsen – via mst@mst.dk

-

Danmarks Naturfredningsforening – via dnhjoerring@dn.dk

-

Friluftsrådet – via vendsyssel@friluftsraadet.dk

-

Dansk Ornithologisk Forening – via hjoerring@dof.dk

-

Dorthe Kærsgård – via dorthekjaergaard76@hotmail.com

Med venlig hilsen

Thomas Lomholt
Specialkonsulent

