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Retlig afgørelse om bebyggelse på flådestation Slipshavn –  

matr. 1p Juelsberg, Nyborg, Nyborg Kommune 

 

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i mail af 18. marts 2022 forespurgt om 

naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 4, nr. 4, efter hvilken forbuddet mod tilstands-

ændringer ikke gælder for ”bestående forsvarsanlæg, der anvendes til 

forsvarsformål”, omfatter opførelse af bebyggelse til indkvartering mv. på 

marinestationen. 

 

I henvendelsen anføres: 

Bemærkninger vedrørende udskiftningen, herunder de militære formål  

Det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses opfattelse, at udskiftningen alene 

indebærer en meget begrænset tilstandsændring. Det er endvidere Forsvars-

ministeriets Ejendomsstyrelses opfattelse, at udskiftningen indebærer en 

tilstandsændring i et bestående militært anlæg, der faktisk anvendes til et 

militært formål.  

 

Hertil bemærkes, at fastholdelse af en tilstrækkelig indkvarteringskapacitet på 

Slipshavn er essentielt for, at Hjemmeværnsskolens (Marinehjemmeværns-

sektionen) fortsat kan gennemføre sin maritime kursusaktivitet. De maritime 

kurser er bygget op omkring en skibssimulatoruddannelse på land og praktisk 

uddannelse i farvandet omkring Slipshavn. Skibssimulatoren er specifikt desig-

net til Marinehjemmeværnets fartøjer og findes ikke tilsvarende andre steder i 

Forsvaret. Den gunstige samplacering af skibssimulator og kajanlæg på Slips-

havn understøtter en effektiv uddannelse, hvor der agilt kan veksles mellem 

træning på land og på vand. 

 

Marinehjemmeværnets fartøjer indgår som en vigtig operativ kapacitet i 

Forsvarets farvands- og miljøovervågning, hvorfor det er afgørende, at der 

opretholdes en kontinuerlig uddannelse af skibsbesætningerne. Derfor er det 

altafgørende, at der findes en ny midlertidig indkvarteringskapacitet på 

Slipshavn til afløsning af de ”blå” barakker, der grundet skimmelsvamp er 

uegnet til indkvartering.   

http://www.kyst.dk/
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Den omhandlede bestemmelse medfører at strandbeskyttelseslinjen ikke gælder 

for ”bestående forsvarsanlæg, der anvendes til forsvarsformål”. 

 

Forsvarsanlæg kan i relation til bestemmelsen karakteriseres som militære 

indretninger, hvis betydning og effektivitet forudsætter en placering umiddelbart 

ved kysten. 

 

Når undtagelsesbestemmelsen anvender ordene ”bestående forsvarsanlæg”, ligger 

der heri, at der for så vidt angår de lovligt bestående militære anlæg uden dispen-

sation kan foretages ændringer i anlæggene eller – inden for den naturlige, stedlige 

afgrænsning af disse – kan opføre nye anlæg, hvis der er en forsvarsmæssig 

nødvendighed for disses placering umiddelbart ved kysten.  

 

Undtagelsen for ”bestående forsvarsanlæg” indebærer modsætningsvis, at nye 

anlæg, der placeres inden for 300 m strandbeskyttelseslinjen, kræver dispensation 

fra den generelle forbudsbestemmelse. 

 

Retlig afgørelse 

Kystdirektoratet finder, at marinestationen Slipshavn er et ”bestående forsvars-

anlæg, der anvendes til forsvarsformål”, hvis betydning og effektivitet forudsætter 

en placering umiddelbart ved kysten. 

 

Når der henses til anlæggets formål findes bebyggelse til indkvarterings-, forplej-

nings-, depotformål ol., at være end del af forsvarsanlægget, så længe disse 

benyttes alene i relation til anlæggets funktion. 

 

Kystdirektoratet finder, at de i henvendelsen af 18. marts 2022 beskrevne byg-

ningsmæssige aktiviteter og anlæg er omfattet af undtagelsen i § 15, stk. 4, nr. 4. 

 

Med venlig hilsen 

       
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent   

jkw@kyst.dk 
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Afgørelsen er sendt til: 

 

 Nyborg Kommune, kommune@nyborg.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, Nyborg, nyborg@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Fyn-nord, fynnord@friluftsraadet.dk  

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Nyborg, nyborg@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 
fynskredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Fredningsnævnet for Fyn, fyn@fredningsnaevn.dk 

 

 

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

fynnord@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; nyborg@dof.dk; 

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

fyn@fredningsnaevn.dk; FES-JPS02@mil.dk; 
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