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Afslag til opstilling af kunstværk i Bellevue Strandpark inden for 

strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 11b, Kristiansholm,  

Strandvejen 340, 2930 Klampenborg, Gentofte Kommune  

 

Ansøgning 

I har  søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til opstilling af 

kunstværk i Bellevue Strandpark inden for strandbeskyttelseslinjen på 

ejendommen matr. nr. 11b, Kristiansholm, Strandvejen 340, 2930 Klampenborg, 

Gentofte Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til 

det ansøgte.  

 

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

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

På en plæne ved Bellevue Strandpark ned mod vandet ønskes permanent opstillet 

en skulptur "Løbet og Dansen". Placeringen er valgt ud fra nærheden til stranden 

ved Bellevue, som siden begyndelsen af 1930’erne har været et yndet sted at bade, 

lege og motionere for københavnsområdets borgere. 

 

Selve skulpturen vil samlet få en højde af 3,8 m, og den stilles på en bronze-plade 

på fundament på 4,4 m X 1,6 m. Fundamentet gives en højde på ca. 40 cm. 

 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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Placeringen – under: strandbeskyttet område vist gulprikket 

(vest op på begge luftfotos) 

 

http://www.kyst.dk/
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I ansøgningen anføres: 

På en plæne ved Bellevue Strandpark ønskes permanent opstillet en skulptur 

"Løbet og Dansen", som vil blive udført af kunstneren Bernhard Lipsøe. 

Placeringen er valgt ud fra nærheden til stranden ved Bellevue, som siden 

begyndelsen af 1930’erne har været et yndet sted at bade, lege og motionere for 

københavnsområdets borgere. 

 

Arkitekten Arne Jacobsen fik dengang opgaven med at sikre, at omklædning til 

badningen kunne foregå under ordnede forhold. Dertil tegnede han de funktio-

nelle omklædningskabiner, som stadig står på stedet. Parken er tegnet af land-

skabsarkitekt C. Th. Sørensen. Anlæg og bygninger er fredet. 

 

Thorkild Stauning, som var statsminister 1924-1926 og 1929-1942, var anker-

mand i omdannelsen af Bellevuebugten. Derfor kaldes en del af den bagvedlig-

gende plæne for "Staunings Plæne". I 1943 rejste Danmarks Naturfrednings-

forening en kæmpe sten til ære for Thorvald Stauning. De ville hylde hans 

ihærdige indsats for at sikre almindelige mennesker adgang til Øresundskysten. 

Stenen står inden for strandbeskyttelseslinjen. 

 

Området ejes og drives af Bellevue Strandpark I/S, som er et samarbejde mellem 

Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Københavns kommuner samt Staten v. 

Naturstyrelsen. Arealet er i det hele omfattet af strandbeskyttelseslinje – det 

gælder hele området; både i Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Der er 

således ikke mulighed for alternative placeringer uden for 

strandbeskyttelseslinjen 

 

Mellem de to bevarede bygningskomplekser af omklædningskabiner, men trukket 

tilbage i forhold til deres facader mod kysten, søges dispensation til at opstille 

kunstværket. Placeringen ligger dermed mellem ”Staunings Plæne”, hvor der 

allerede står et mindesmærke, og selve stranden/kysten, hvor de historiske liv-

reddertårne står, hvorved der tages hensyn til formålet med strandbeskyttelsen 

om at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative 

værdier, der er knyttet til kysterne. 

 

Kunstværket Løbet og Dansen er af den i Gentofte boende kunstner Bernhard 

Lipsøe tænkt som en hyldest til det liv, der har udfoldet sig på stedet siden 

strandparkens etablering, og dermed til hele det kulturhistoriske område ”Den 

hvide by”, hvor modernismens idealer i kraft af Arne Jacobsen og C. Th. Søren-

sens anlæg er gennemgående, tydelige og velbevarede. Der er således et tæt 

sammenhæng mellem skulpturen og placeringen ved stranden. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Det fremgår af lovbemærkningerne til en ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994 

- "kystloven" - at det vil være muligt at opnå dispensation fra strandbeskyttelses-

linjen til at etablere mindre foranstaltninger til støtte for friluftslivet og dermed til 

fremme af turismen. Mindre foranstaltninger er f.eks. toiletbygninger, informa-

http://www.kyst.dk/
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tionstavler og skilte samt andre beskedne opholdsfaciliteter. Det er en forudsæt-

ning for at opnå dispensation, at anlægget placeres og udføres under hensyntagen 

til den omgivende natur.  

 

Kunstværker, særligt med hensigt på formidling af historiske minder, kan efter 

Kystdirektoratets vurdering falde ind under denne type sager. Praksis for opstilling 

af kunstværker er dog restriktiv, idet værkernes budskab ofte kan formidles med 

en placering uden for strandbeskyttelseslinjen.  

 

Det forhold, at et værk er tænkt ind i – og afhængig af - en placering, der ligger 

inden for det strandbeskyttede område, er efter Kystdirektoratets vurdering ikke i 

sig selv en tilstrækkelig begrundelse for at fravige den restriktive administrative 

praksis og meddele dispensation. Det må primært forudsættes, at værket hensigt 

særligt retter sig mod formidling af væsentlige historiske minder, der konkret 

knytter sig til lokaliteten, samt at anlægget placeres og udføres under hensyntagen 

til den omgivende natur.  

 

Uanset det omhandlede kunstværk knytter sig til lokaliteten og at kunstværket 

opføres med tanke for stedet og dets karakter, samt at det efter ansøgers vurdering 

ikke kan placere uden for det strandbeskyttede område, finder Kystdirektoratet, at 

det ansøgte ikke er omfattet af den lempeligere administrative praksis. 

 

Direktoratet vurderes således, at kunstværket vil fremstå markant i det forholdsvis 

åbne landskab, at værkets formidling ikke knytter sig til historiske begivenheder 

med relation til området, samt at der ikke er tale om et mindre anlæg.  

 

Kystdirektoratet finder herefter på baggrund af en samlet vurdering, at der ikke i 

sagen er fremført sådanne forhold, som kan begrunde at der foreligger et særligt 

tilfælde, der kan føre til en dispensation. At der er i strandparken er placeret en 

ældre mindesten samt anlæg, der tjener rekreative formål, kan ikke føre til andet 

resultat.  

 

Der er i vurderingen endvidere lagt vægt på, at en dispensation vil kunne skabe en 

utilsigtet præcedensvirkning i andre lignende sager, dvs. at der vil kunne skabes en 

forventning om at kunne opnå dispensation til lignende anlæg inden for strandbe-

skyttelseslinjen i strid med lovens formål. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag på dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen til det ansøgte.  

  

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent - Kystzoneforvaltning   

jkw@kyst.dk 

http://www.kyst.dk/
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Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

 

 

 

 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Gentofte Kommune, gentofte@gentofte.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Gentofte, gentofte@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord 
storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Gentofte, gentofte@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

gentofte@gentofte.dk; dn@dn.dk; gentofte@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; 

gentofte@dof.dk; oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; 

sager@jaegerne.dk; miho@gentofte.dk; bernhardlipse@yahoo.dk; Park-

vej@gentofte.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. 1986 af 27. oktober 2021 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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