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Dispensation til spildevandsteknisk anlæg inden for 

strandbeskyttelseslinjen på matr. 11f Yderby By, Odden, Vestre 

Havnevej 33a, 4583 Sjællands Odde. Odsherred Kommune   

 

 

 

Ansøgning 

I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til spildevandsteknisk 

anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 11f Yderby By, 

Odden, Vestre Havnevej 33a, 4583 Sjællands Odde, Odsherred Kommune. 

 

Kystdirektoratet har den 11.10.2021 meddelt dispensation efter kystbeskyttelses-

loven til udløbsledning mv. på søterritoriet, som indgår i det samlede spildevands-

anlæg, der etableres vi forbindelse med et nyt rensningsanlæg inde i land.  

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 

15, til de ansøgte anlæg samt til et midlertidigt arbejdsareal, jf. vilkår nedenfor.  

 

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om 

jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.  

 

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 

meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1. 

 

Vilkår for dispensationen 

- Ved nedgravning af ledninger, rør mv. inden for strandbeskyttelseslinjen, 

skal terræn retableres og evt. overskudsjord skal fjernes fra det strandbe-

skyttede område. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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- Det midlertidige arbejdsareal kan etableres efter klagefristens udløb og 

kan bibeholdes indtil anlægsarbejdets afslutning, dog senest til uge 29 i 

2022. Området skal umiddelbart retableres til oprindelig tilstand og 

efterlades ryddeligt. 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger. I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

I må ikke udnytte dispensationen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 

over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er 

færdigbehandlet. I vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger om, 

hvordan I skal forholde jer, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 

 

Redegørelse for sagen 

Odsherred Forsyning har besluttet at bygge et nyt renseanlæg i Havnebyen til 

erstatning for det eksisterende, der nedlægges. 

 

I forbindelse med etableringen af det ny rensningsanlæg har Kystdirektoratet den 

11. oktober 2021 meddelt tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til udløbsledning 

med udløbsbygværk ved Havnebyen. 

 

Ud over på søterritoriet, skal der etableres anlæg på land, herunder dispensation-

skrævende anlæg og tilstandsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen. Anlæg, 

der ikke medfører varige eller synlige tilstandsændringer, så som nedgravede 

pumpestationer, ledninger eller rør, hvor terræn efterfølgende retableres til 

oprindelig tilstand, er ikke i sig selv dispensationskrævende, hvorimod de synlige 

dele i tilknytning hertil - så som dæksler mv. - kræver dispensation. 

 

De dispensationskrævende dele af anlægget omfatter: 

- inspektionslemme i niveau med terræn placeret over nedgravet 

overløbsbygværk (den nedgravede del er 3 x 3,5 m),  

- dæksel ø1250 ved overløbsbygværk samt udluftningsrør ved stakit, 

- dæksel ø600 ved udløbsledningens nordlige ”90-graders knæk,” 

- teknikskab på (lxbxh) 3x1,2x2 m og ø2000 inspektionsdæksel knyttet til 

pumpestation.  

 

Disse dele af anlægget placeres alle inden for og er skærmet af et eksisterende 

hegn.  

 

Der etableres endvidere ca. 100 m underjordisk bassinledning ø1800, der 

nedgraves langs Vestre Havnevej delvist inden for strandbeskyttelseslinjen med 

dæksler ø600 i niveau med terræn langs bassinledningen. Dæksler inden for 

strandbeskyttelsen er dispensationskrævende. 

 

Endvidere ansøges om etablering af midlertidig byggeplads med hegn i perioden 

uge 45 i 2021 indtil arbejdets afslutning, hvor hegnet fjernes, dog senest uge 29 i 

2022. Arbejdsområdet omfatter et skraverede område nord for Vestre Havnevej, 

der er indtegnet skraveret på nedenstående luftfoto. I arbejdsområdet skal 

oplagres og henstilles materialer, mandskabsskur, jord- og grusdepot. 

http://www.kyst.dk/
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Lilla markerer strandbeskyttet område. Gul skravering er arbejdsområde. 

Øvrige anlæg markeret bortset fra dæksel ved udløbsledningen ”90 graders 

knæk”, dæksler ved ø1800 bassinledning langs vejen samt udluftningsventilerne. 

 

 
Skråfoto – anlægsområde blåt kryds og arbejdsareal blå streg (begge er 

Kystdirektoratets omtrentlige markering og er ikke målfast) 

http://www.kyst.dk/
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Princip af et standard teknikskab, som placeres bag plankeværk. 

 

 
 

 
Udluftningsrør højde 0,7 – 1 m; placeres op ad plankeværk på indersiden 

 

http://www.kyst.dk/
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Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal 

Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller 

dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1. 

 

Kystdirektoratet har for så vidt angår den marine del af projektet (udløbslednin-

gen) i afgørelsen af 11.10.2021 anført:  

 

Idet det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 

2000-områder eller der er kendskab til forekomst af bilag IV arter i området, så 

vurderer Kystdirektoratet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 

for projektet. 

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en 

væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder eller bilag IV arter. 

 

Det nærmeste relevante Natura2000-område ligger ca. 6 km øst for anlægsområ-

det og omfatter det marine område nr. 243 – Ebbeløkke Rev. Kystdirektoratet 

vurderer – når der henses til ovenstående konklusion - at det ansøgte anlæg på 

land ikke vil påvirke Natura 2000-området. På baggrund af et generelt kendskab 

til bilag IV-arters forekomst i Danmark og deres valg af levested samt gennemgang 

af offentlige databaser, vurderer direktoratet endvidere, at det ansøgte projekt ikke 

vil medføre beskadigelse/ ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområ-

der for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgt er en del af et samfundsmæssigt 

nødvendigt infrastrukturelt anlæg, hvortil der som altovervejende hovedregel bør 

dispenseres, med mindre væsentlige kystlandskabelige hensyn taler imod og der 

kan etableres alternative løsninger.  

 

Når der henses til, at de synlige dele af anlægget placeres i et allerede udnyttet 

område bag et plankeværk, finder Kystdirektoratet, at der ikke er kystlandskabe-

lige forhold der taler imod. 

 

For så vidt angår dæksler i niveau med terræn ved bassinledningen, vil disse kunne 

etableres efter behov, idet disse ikke ses at påvirke kystlandskabet, samt at de 

etableres i tilknytning til et vejanlæg. 

 

Den midlertidige arbejdsplads er en nødvendig forudsætning for projektets 

gennemførelse, og der ses ikke at være placeringsmuligheder uden for det 

strandbeskyttede areal, hvorfor der dispenseret hertil, som ansøgt i perioden indtil 

medio 2022. 

  

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 6 

 

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om 

naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod 

det ansøgte. Se afsnittet ”Vurdering efter lovgivning om international 

naturbeskyttelse”. 

 

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til de ansøgte anlæg samt 

til det midlertidige arbejdsareal.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent - Kystzoneforvaltning   

jkw@kyst.dk Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Odsherred Kommune, kommune@odsherred.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, odsherred@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt; fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Odsherred, odsherred@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

kommune@odsherred.dk; dn@dn.dk; odsherred@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

kreds14@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; odsherred@dof.dk; 

oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

toh@odsherredforsyning.dk;  

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.  
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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens2 § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse 

er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed 

varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. 

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering 

eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne 

fremgår af lovens §§ 15a og 15b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at 

dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 

65b.  

 

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, 

administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der 

dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen3 skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en 

væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte 

kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er 

udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere 

konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under 

hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, 

at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke 

meddeles dispensation til det ansøgte. 

 

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en 

række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil 

sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder 

eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det 

ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende 

dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter. 

  

                                                             
2 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. 
3 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

http://www.kyst.dk/
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Bilag 2: Klagevejledning 

 

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. 

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til 

den følgende hverdag.   

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 adressaten for afgørelsen 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 

 offentlige myndigheder 

 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen 

 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. 

 

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller 

alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 

afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen.  

 

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 

organisationer i gebyr at indgive en klage. Betaling foregår via Klageportalen. 

 

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

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 

anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 

naturbeskyttelsesloven. 
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