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Roskilde Kommune  

Att. Lucy Caudery 

Rådhuset Køgevej 80 

4000 Roskilde 

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/15123-4 

Ref. Jan Kofod Winther 

15-02-2022 

 

 

 

Lovliggørelse af café- og butiksdrift og 3 bygninger samt dispensation 

til ny bebyggelse, regnvandssø m.v. for udvikling af "Skt Hans Natur-

have" inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 1a og 1an begge 

Bistrup Hgd., Roskilde Jorder, Bistrup Alle 36, 4000 Roskilde, 

Roskilde Kommune  

 

 

 

Ansøgning 

I har på vegne ejer af området - Region Hovedstaden - søgt om dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens1 § 15 til fortsat drift, anlæg mv. ved udvikling af "Skt Hans 

Naturhave" inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 1an Bistrup 

Hgd., Roskilde Jorder og matr.1a Bistrup Hgd., Roskilde Jorder, Bistrup Alle 36, 

4000 Roskilde, Roskilde Kommune. 

 

Ansøgningen omfatte lovliggørelse af cafédrift med butik og 2 bebyggelser opført i 

tilknytning hertil samt en bålhytte, opførelse af nye bygninger, etablering af 

regnvandssø samt forskellige tiltag i park, have- og gartneriområder. 

 

Afgørelse 

Retlig afgørelse 

Kystdirektoratet finder, at mindre anlægsarbejder inden for have- og parkarealer-

ne – så som nyplantninger, stiudlæg, ændret disponering af og belægning af 

færdselsarealer samt opstilling og ændring af ”park- og byinventar” ikke er 

dispensationskrævende tilstandsændringer.  

 

Lovliggørelse  

Kystdirektoratet meddeler hermed lovliggørende dispensation til den ændrede 

anvendelse af væksthus og øvrige driftsbygninger til café- og butiksdrift og 

tilhørende udearealer til servering samt til at bibeholde opført pergola samt 

spirehus, samt bålhytten ved Gartnerboligen. 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Dispensation 

Kystdirektoratet meddeler hermed dispensation til opførelse af de 8 bebyggelser/  

overdækninger som beskrevet i redegørelsen, anlæg af regnvand sø samt til en 3-

årig tidsbegrænset dispensation til en Dome i ”Helsehaven”. 

 

Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15.  

 

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. 

 

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 færdigbehand-

let. I vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger om, hvordan I skal 

forholde jer, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 

 

Redegørelse for sagen 

Området ”Sct. Hans Have” har tidligere været en integreret del af sindssygehospi-

talet Sct. Hans, og omfatter et område på ca. 5 ha., der i sin helhed ligger inden for 

strandbeskyttelseslinje.  

 

I forbindelse med institutionens oprindelige funktion som sindssygehospital 

ophørte, blev området Sct. Hans Have i 2014 omdannet til en socialøkonomisk 

virksomhed, hvor gartneriaktiviteten blev opretholdt som en basal funktion for 

arbejdet med klienterne. 

 

Sct. Hans Have omfatter en kirkegård, et kapel med omgivende park samt det 

ældre gartneri med væksthuse, gartnerbolig mv., som er omgivet af en række 

”haver” med varierende kultivering, hvor der i dag er produktion af frugt, grønt, 

blomster mv.  

 

I 2014 påbegyndtes cafédrift med en mindre butik fra eksisterende lokaler og der 

blev inddraget friarealer omkring væksthusene til udendørs servering med 

opstilling af borde og bænke, samt efterfølgende opført pergola ved serverings-

området samt et væksthus ved det store drivhus. Der blev ikke indhentet de 

fornødne dispensationer til cafédriften (den ændrede anvendelse af bygningerne) 

eller de to bebyggelser, hvorfor en lovliggørelse heraf indgår i sagen.  

 

Roskilde Kommune har efterfølgende etableret en arbejdsgruppe, der har 

udarbejdet en plan for områdets fremtidige udvikling og arealernes brug, og 

kommunen har på denne baggrund fremsendt nærværende ansøgning. 

http://www.kyst.dk/
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Området se fra syd (over) - og vest under 

 

http://www.kyst.dk/
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Ansøgningen omfatter følgende konkrete forhold: 

- lovliggørelse af café og butik og anvendelse af udearealer hertil, 

- lovliggørelse af bygningerne 7 og 8 (spirehus og pergola) jf. oversigtsplan, 

- lovliggørelse af bålhytte bag Gartnerhuset, 

- opførelse/ombygninger af i alt 8 bygninger og indretninger jf. oversigtsplan, 

- etablering af regnvandssø, 

- tidsbegrænset opstilling af Dome i terapihave, 

 

Herudover ønskes en afklaring af i hvilket omfang en fremtidig drift og tilpasning 

af have- og parkarealerne samt byrummet ved drivhusene med eksempelvis 

ændring af stiudlæg, beplantning, opstilling af ”by- og parkinventar” samt 

tilpasning af parkeringsforhold i byrummet, vil være en umiddelbart tilladt eller 

dispensationskrævende.  

 

Ansøgning om byggeri mv., herunder lovliggørelse af væksthus, 

pergola og bålhytte 

 

  
 

 

http://www.kyst.dk/
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Bålhytten. 

        

Bålhytten er opført som en garage og ligger bag gartnerhuset i ”Bålhaven”, og 

vurderes opført i 1990´erne ud fra luftfoto. Bålhaven har også funktion som 

brændehuggerplads, hvor produktion af brænde til bålplads og brændeovn i Sct. 

Hans Have foregår.  

 

Etablering af regnvands-sø 

 

 

http://www.kyst.dk/
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En eksisterende grøft ud mod strandengene øst for haverummene, ønskes 

oprenset og udvidet ved afgravning af terræn med henblik på at der kan ske 

periodevis oversvømmelse heraf. Dette vil tilføre et nyt landskabselement i de 

rekreative haverum, og åbne landskabet mod strandengspartiet øst for 

projektområdet.  

 

Tidsbegrænset opstilling af Dome 

 

 
 

I Helsehaven vil der i perioder i løbet af ugen være aktiviteter for grupper. Der 

ønskes forsøgsvis i en periode op 3 år opstillet en klimaskærm, så disse aktiviteter 

kan foregå beskyttet mod vejr og vind, såfremt dette fordres (placeringen ses 

nedenfor i redegørelsen for Helsehaven. 

  

Fremtidig drift og tilpasning af have- og parkarealerne samt 

byrummet 

Nedenstående figur afgrænser de arealer der er omfattet af ansøgningen og inden 

for hvilen de forannævnte bebyggelser mv. alle er placeret.  

 

 
 

http://www.kyst.dk/
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Området omfatter Kapelparken, kirkegården, et ”byrum” omkring bebyggelserne 

(Strøget) samt et antal afgrænsede haverum omkring bebyggelsen. Endvidere 

ligger der i Kapelparken et afgrænset område ”Bådhavnen”. Dette områdes evt. 

udvikling indgår ikke i denne ansøgning. 

 

Haverummene og bebyggelsen ”Strøget” er vist nedenfor.  

 

 
 

I det følgende uddrag af projektbeskrivelsen om forskellige tiltag i områderne. Det 

bemærkes at de beskrevne tiltag er foreløbige – men det medtages for at illustrere, 

hvad der vil ligge inden for ikke dispensationskrævende udvikling og drift 

(bygningerne dog undtaget). 

 

”Strøget” 

Nye tiltag 

• Belægningerne i hele området skal forbedres, så der skabes 

god adgang for alle besøgende. 

• Møblering og belysning revideres, suppleres og forbedres. 

• Plads til affaldssortering etableres. 

• Cykelparkering til 20 cykler etableres. 

• Opsætning af det nødvendige antal skraldespande. 

• I Gartnerboligen integreres udstillingslokale for Nationalpark 

Skjoldungernes Land, handicaptoilet, mødelokale og plads til 

formidling om naturens helbredende effekter. 

 

http://www.kyst.dk/
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Haverummene omkring bebyggelsen 

Haverne – der delvist har parkkarakter - er ældre anlæg og den fremtidige drift 

kan indebære ændring af beplantninger, fornyelse af hegn, omlægning af stier, 

parkinventer som siddemøbler mv.  

 

De enkelte havers udtryk retter sig mod at skabe rum for forskellige oplevelser og 

atmosfære, således disse kan indgå i idéen bag projektet. I ansøgningen anføres:  

”Sct. Hans Have, en rekreativ have til fremme af mental sundhed gennem natur, 

kultur og inkluderende fællesskaber. Vi bygger videre på områdets historie og 

næsten 200 års tradition for behandling af psykisk sygdom, og sætter afstres-

ning, restituering og fremme af den mentale sundhed i centrum. 

 

Bærhaven og Forsytialunden 

 

  
 

Æblehaven  

  
 

Bålhaven og Fælled med udsigt 

 

http://www.kyst.dk/
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Helsehaven og Fristedet  

 

  
Domen placeres ved ”2” 

 

Skovhaven  

 
 

Picnichaven  

  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Blomsterhaven  

  
 

Kirkegården og Skovbæltet  

 

 

 
 

http://www.kyst.dk/
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Kapelparken 
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Det bemærkes at punkterne 6, 8, 9 og 10 ikke er en del af ansøgningen idet disse 

indgår som en del af bådhavnens indretning. Tilretninger til den eksisterende 

bådhavn, som skitseret i materialet, behandles i en selvstændig ansøgning, med 

baggrund i helhedsplanen for området, den kommende lokalplan, samt et ønske 

om at området indgår som en oplevelsesværdi for Naturhaven. 

 

Om baggrunden for det samlede projekt er anført: 

”Sct. Hans Have, en rekreativ have til fremme af mental sundhed gennem natur, 

kultur og inkluderende fællesskaber. Vi bygger videre på områdets historie og 

næsten 200 års tradition for behandling af psykisk sygdom, og sætter afstres-

ning, restituering og fremme af den mentale sundhed i centrum. 

 

Foreningen Sct. Hans Have blev stiftet i vinteren 2014. Drømmen var at skabe 

nyt liv i nogle efterladte faciliteter på det offentlig tilgængelige område ved Sct. 

Hans Hospital i Roskilde. En forårsdag i maj 2014 åbnede vi for første gang 

garageportene til vores lille café, fyldte drivhusene med økologiske urter og bød 

indenfor til koncerter og kunstudstillinger i kapellet. I dag er der aktivitet hele 

året i Sct. Hans Have, og foreningen er registreret som en social økonomisk 

virksomhed.” 

 

”Inkluderende fællesskaber 

Sct. Hans Have er en socialøkonomisk virksomhed og et inkluderende 

arbejdsfællesskab. 

 

Siden foreningens start i 2014 har vi haft stor succes med at inkludere psykia-

triske patienter, flygtninge, udsatte ledige og unge i særligt tilrettelagte uddan-

nelsesforløb i det daglige arbejde i haven, caféen og gartneriet. Derudover 

samarbejder vi med Seniorhøjskolen i Roskilde om at give bl.a. demente ældre 

gode sociale oplevelser i grønne rammer. 

 

Det er meget væsentligt for projektets udvikling at vi har en stor og aktiv frivil-

liggruppe. Cirka halvdelen af de frivillige anser vi for at være i en eller anden 

form for udsat livssituation, og vi oplever at det at være en del af Sct. Hans Have 

er med til at give positive oplevelser i en til tider svær hverdag. Den anden halv-

del af frivilliggruppen er yderst ressourcestærke Roskilde borgere. De bidrager 

med deres specialviden og erfaringer, og er med til at styrke og udvikle det 

inkluderende fællesskab, som er omdrejningspunktet for vores arbejde.” 

 

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.  

 

Sct. Hans Have grænser op til Natura 2000-område nr. 136, Roskilde Fjord og 

Jægerspris Nordskov. Når der henses til det ansøgtes karakter og dets placering 

samt den eksisterende færdsel på stien langs fjorden, er det Kystdirektoratets 

vurdering, at det ansøgte ikke kan påvirke Natura 2000-området, og der er derfor 

ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering. Det vurderes endvidere, at det 

ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 

http://www.kyst.dk/
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yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV, idet Kystdirektoratet vurderer, at lokaliteten ikke er et potentielt levested for 

bilag IV-arter. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Projektområdet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og de i ansøgningen 

beskrevne aktiviteter og ønskede anlæg, byggeri mv., omfatter dels forhold og 

aktiviteter, der ikke er dispensationskrævende, og dels anlæg og aktiviteter mv. 

som kræver dispensation/lovliggørelse i forhold til strandbeskyttelseslinjen. 

 

Direktoratet skal indledningsvis anføre, at i forhold til administrativ praksis efter 

strandbeskyttelseslinjen, kan fjernelse af eksisterende bevoksninger (selvsåede 

som plantede) ske uden dispensation. Genplantning kan ske uden dispensation 

forudsat dette sker inden 3 år efter den hidtidige beplantning er fjerne og på 

samme lokalitet. 

 

Ved arealer, der lovligt anvendes til park, have eller kirkegård, kan plantning som 

led i arealet drift og udvikling ske uden dispensation. Mindre tilstandsændringer, 

der er led i den sædvanlige drift til opretholdelse af arealets funktion, f.eks. anlæg 

af stier, opstilling af bænke og parkinventer (skraldespande ol.) samt begrænsede 

terræn-tilpasninger i forbindelse hermed kræver ikke dispensation fra 

strandbeskyttelses-linjen. Opførelse af bygninger og etablering af større anlæg på 

disse arealer anses for større og dispensationskrævende tilstandsændringer. 

 

Arealer indenfor strandbeskyttelseslinjen, der drives som gartneri kan indrettes og 

drives som sådan, dvs. at driftsmæssige tilpasninger af arealernes indretning med 

bede, højbede, plantning mv. ikke er dispensationskrævende. Opførelse af bygnin-

ger og etablering af større anlæg på disse arealer anses for større og dispensations-

krævende tilstandsændringer. 

 

Kystdirektoratet finder, at området, der er omfattet af ansøgningen har karakter af 

og kan sidestilles med park- og haveanlæg samt gartneridrift. Området har således 

offentlig adgang og uanset det i sin udformning og indretning måtte rette sig mod 

og tjene terapeutiske formål, vil offentligheden stadig have fri adgang til have- og 

parkarealerne og kunne anvende disse frit.  

 

På denne baggrund opsummeres i det følgende de i ansøgningen anførte aktivite-

ter, anlæg mv. i forhold til, hvorvidt der er tale om dispensationskrævende 

tilstandsændringer eller om de i ansøgningsmaterialet beskrevne anvendelse og 

indretninger måtte anses for at være umiddelbart tilladt. 

 

Dispensationskrævende forhold 

 

Café- og butiksdrift, arrangementer mv. 

Ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse uden ændring af bygningens yder, 

og uden at den ny anvendelse er mere belastende for naturen, kræver ikke 

dispensation. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet vurderer, at etableringen i 2014 af cafédriften i det lille drivhus og 

øvrige driftsbygninger og de hertil knyttede aktiviteter (butik, arrangementer mv.) 

forudsatte dispensation, idet denne anvendelse må antages at have medført en 

øget belastning i området (trafik mv.), herunder at udearealer anvendes til 

servering og ændrer tilstand ved opstilling af borde mv. Hertil kommer afledte 

behov for bebyggelse, idet der uden den fornødne dispensation er opført  en 

pergola for udeservering ved caféens vestside og planteskole/spirehus ved 

gartneriet/det store drivhus. 

 

Kystdirektoratet finder således, at der ud over de opførte bygningsanlæg (pergola 

og planteskole), skal ske lovliggørelse i forhold til strandbeskyttelseslinjen af såvel 

anvendelse af det lille drivhus til cafédrift samt butik i anden bygning samt det 

nærliggende område til udeservering med opstilling af borde mv.  

 

En ansøgning om lovliggørelse af allerede etablerede anlæg skal som udgangs-

punkt vurderes på samme måde, som i de tilfælde hvor der indsendes en 

forudgående ansøgning. 

 

Kystdirektoratet vurderer, at en forudgående ansøgning hertil ville være imøde-

kommet. Den afledte ”merbelastning” i området må vurderes at være af begrænset 

betydning for kystlandskabet når der henses til at der allerede er en væsentlig brug 

af det tilgrænsende områder, hvor den meget befærdede kyststi findes. Endvidere 

sker merbelastningen i tilknytning til en eksisterende bebyggelse i en relativt 

lukket område. 

 

Kystdirektoratet finder endvidere, at det to opførte anlæg (bygningerne 7 og 8) – 

pergolaen og planteskolen -  som skal understøtte driften af området, har 

begrænset indflydelse på kystlandskabet, da de er opført i tilknytning til de 

eksisterende bebyggelser og er mindre anlæg. Tilsvarende findes anvendelsen af 

udearealet til servering ved opstilling af borde, bænke stole mv., at være af 

underordnet betydning. Direktoratet finder således, at der ikke ville have været 

forhold som talte imod en dispensation. 

 

Da der endvidere ikke ses at være forhold som i dag taler imod, meddeler Kystdi-

rektoratet efter en samlet vurdering af sagen lovliggørende dispensation til at 

bibeholde den ændrede /yderligere anvendelse af bebyggelsen og udearealerne til 

cafédrift, samt til den opførte bebyggelse. 

 

Kystdirektoratet har herved lagt afgørende vægt på, at der er tale om en aktivitet 

knyttet til den socialøkonomisk virksomhed der vurderes at tilgodese et almen-

nyttigt formål, samt at en dispensation på denne baggrund ikke vurderes at 

medføre en uønsket præcedens. 

 

Bålhytten vurderes på tilsvarende måde, idet det vurderes, at der ville være blevet 

meddelt dispensation til denne, såfremt der var ansøgt herom. 

 

Opførelse af ny bebyggelse og ombygning af eksisterende 

Der er ansøgt om opførelse af følgende ny bebyggelse (# henviser til beskrivelsen i 

redegørelsen). 

http://www.kyst.dk/
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-  

- Udvidelse af skure #1 – 40 m² i tilknytning til eksisterende 

- Ombygning af tagrum #2 – tag hæves og brugsareal udvides 

- Overdækning mellem drivhusene #3 

- Udvidelse af spirehus #4 – 20 m² i tilknytning til større drivhus 

- Skur til havemøbler #5 – 10 m²  

- Drivhus mødested #6 – 32 m² 

- Overdækninger til ophold #9 og 10 

-  

Det er Kystdirektoratets sammenfattende vurdering, at der er tale om forholdsvist 

begrænsede nybyggerier og udvidelser af eksisterende, der har til formål at 

understøtte driften af såvel gartneri som cafédrift samt den socialøkonomiske 

virksomheds funktion. 

 

Hertil kommer, at bebyggelserne alle er placeret i haverum og i tilknytning til de 

centrale bebyggelser, således påvirkningen af kystlandskabet bliver begrænset. 

 

Opførelse af Dome 

Kystdirektoratet finder, at der forsøgsvis kan opstilles en dome som ansøgt, idet 

der lægges vægt på, at de sker i et afgrænset haverun smat at der ved 

tidsbegrænsningen gives mulighed for en konkret vurdering af forholdet. 

 

Etablering af regnvandssø 

Oprensning af eksisterende grøft ud mod strandengene og justering af terræn med 

henblik på at der kan ske oversvømmelse heraf, forudsætter dispensation. Kystdi-

rektoratet finder, at tilførslen af dette landskabselement i de rekreative haverum, 

vil være landskabeligt acceptabelt og åbne landskabet mod strandengspartiet øst 

for projektområdet. Der dispenseres således til projektet som ansøgt. 

 

 

Ikke dispensationskrævende forhold 

 

”Gaderum” ved og mellem bebyggelserne (Strøget) 

Området har karakter af et mindre byrum der er en integreret del af parkanlægget, 

og det er Kystdirektoratets vurdering, at etablering af mindre ”by-inventar”/facili-

teter (skraldespande, bænke mv.), der naturligt og funktionelt knytter sig hertil, 

ikke udgør en dispensationskrævende tilstandsændring. Ændring af eksisterende 

belægninger på arealerne samt mindre udvidelse for at forbedre sammenhæng og 

øge tilgængelighed mellem bygningerne samt disponering af arealerne anvendelse 

(herunder hvorvidt parkering opretholdes), er ligeledes ikke en dispensationskræ-

vende tilstandsændring og umiddelbart tilladt. 

 

Ændret anvendelse af gartnerhuset 

Den ansøgte renovering af gartnerhuset samt anvendelse til information, 

handikaptoilet mv. vurderes ikke udgøre en tilstandsændring af bygningen eller at 

medføre øget belastning af området, og vil derfor være umiddelbart tilladt.  

 

 

http://www.kyst.dk/
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Gartneridrift i haveområderne 

Kystdirektoratet lægger til grund, at haveområdernes drift og udnyttelse til 

gartneri, æbleplantage mv., er en fortsættelse af den tidligere lovlig udnyttelse af 

områderne i forhold til strandbeskyttelseslinjen, uanset området i dag drives af og 

som led i den socialøkonomiske virksomhed og ikke længere sker som led i den 

ophørte hospitalsdrift. 

 

Gen- og nyplantninger og mindre anlæg som mindre pergolaer, bede, kantanlæg, 

stiudlæg med grus ol. som led i driften og anvendelsen er således umiddelbart 

tilladt. Faste og levende hegn kan vedligeholdes uden dispensation, og der kan 

uden dispensation etableres mindre hegn i naturmaterialer (kvas, ”pinde” og 

lignende) mellem haverne og som afgrænsning mod omgivelserne. 

 

Drift af øvrige haver  

Kystdirektoratet finder, at vedligeholdelse og tilpasning af arealernes beplantning 

og ”haveanlæg” som stier og bænke ikke er en dispensationskrævende tilstands-

ændring i forhold til strandbeskyttelseslinjen. 

 

Kirkegården 

Kystdirektoratet lægger til grund, når der henses til områdets tidligere funktion 

som kirkegård, samt at den nu indgår som en del af haven, at følgende kan anses 

for en fortsat lovlig brug af området, og ikke er en dispensationskrævende 

tilstandsændring og derfor må anses for at være umiddelbart tilladt: 

 

 Mindre nyplantninger, dog således at det bevarer et åbent præg.  

 Mindre skulpturer og indretninger, bede ol., som referere til områdets 

hidtidige funktion. 

 Enkelte bænke og mindre parkinventar 

 Opretholdelse af et levende hegn omkring arealet. 

 

Kapelparken 

Kystdirektoratet finder, at de i redegørelen beskrevne forhold med renovering af 

stier, belægning af plads ved kapel, beplantning og siddemøbler må anses for at 

være en del at udvikling af parken og ikke dispensationskrævende. Det bemærkes 

at havneområdet og anlæg knyttet til denne funktion ikke er omfattet af 

ansøgningen. 

 

 

Kystdirektoratets afgørelse kan herefter sammenfattes som følger 

 

Retlig afgørelse 

Kystdirektoratet træffer afgørelse om, at mindre anlægsarbejder inden for have- og 

parkarealerne – så som nyplantninger, stiudlæg, ændret disponering af og 

belægning af færdselsarealer samt opstilling og ændring af ”park- og byinventar” 

ikke er dispensationskrævende tilstandsændringer.  
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Lovliggørelse  

Kystdirektoratet meddeler hermed lovliggørende dispensation til den ændrede 

anvendelse af væksthus og øvrige driftsbygninger til cafédrift med butik og 

tilhørende udearealer til servering samt til at bibeholde opført pergola samt 

spirehus, samt til bålhytten ved Gartnerhuset. 

 

Dispensation 

Kystdirektoratet meddeler hermed dispensation til opførelse af de 8 bebyggelser/  

Overdækninger som beskrevet i redegørelsen, anlæg af regnvand sø samt en 3-årig 

tidsbegrænset dispensation til en Dome i ”Helsehaven”. 

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent - Kystzoneforvaltning   

jkw@kyst.dk 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Roskilde kommune, kommunen@roskilde.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde, roskilde@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt; fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Roskilde, roskilde@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Roskilde, roskilde@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 

oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Fredningsnævnet for Østsjælland, oestsjaelland@fredningsnaevn.dk  

 Nationalpark Skjoldungernes land, npskjold@danmarksnationalparker.dk 

 

 

kommunen@roskilde.dk; dn@dn.dk; roskilde@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

roskilde@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; roskilde@dof.dk; 

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

oestsjaelland@fredningsnaevn.dk; npskjold@danmarksnationalparker.dk;  

lucyc@roskilde.dk; 

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk 
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Afgørelsen er også sendt til: 

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.  
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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 21 

 

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. 
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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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