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Afslag til støjværn inden for strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til støjværn inden for 

strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3ø g 3s Ll. Valby By, Ågerup, 

Frederiksborgvej 406 og 408, 4000 Roskilde i Roskilde 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 

I har søgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen etablering af et grønt 

støjværn inden for matrikelgrænserne på Frederiksborgvej 406 og 408 op mod 

nabomatriklen på Frederiksborgvej 412. Ejendommene, som er noteret som 

henholdsvis sommerhus og helårshus i BBR, ligger inden for den udvidede 

strandbeskyttelseslinje og blev omfattet af strandbeskyttelse d. 1.november 2001. 

Kystdirektoratet vurderer, at haverne er lovligt etableret. 

 

Fra ansøgningen: 

Ansøgning om dispensation til opsætning af et langt “grønt” støjværn 20 cm inde 

på egne matrikler. Højde 2 m, længde ca. 34 m. 

 

Vi bor i strandbeskyttelsesområde ved Roskilde fjord. Det drejer sig om 

Frederiksborgvej 408 (Matr.3ø) samt Frederiksborgvej 406 (Matr. 3s) 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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Vi ønsker at beplante støjværnet med egnede klatreplanter ud mod Hovedvej 6, 

som er meget støjende. 

F.eks. klematis, kaprifolie, vin, bærbuske eller andet ikke invasivt. 

 

Støjværnet vil blive opsat professionelt af Ishøj Hegn og vi har fået et tilbud på et 

type “962” i grøn farve. 

 

Inden opsætning skal eksisterende beplantning, gl. plankeværk og gl. skur fjernes 

på matriklerne.  

 

Vi har indhentet fuldmagt fra de 3 berørte lodsejere: 3ae, 3ad og 3ai. Den ene 

ville kun underskrive, hvis det bliver opsat på vores egne matrikler og ikke som 

ønsket i skel. 

 

Hegnet består galvaniserede stolper af stålprofiler, og præfabrikerede sektioner 

med en galvaniseret stålramme. Udfyldningen består af 40 mm mineraluld samt 

en lukket metalplade og et stormasket gitter (til beplantning) på den ene side – 

og på den modsatte side et fintmasket plastnet og et stormasker gitter til 

beplantning.  

 

Kystdirektoratet varslede afslag d. 23. september 2022, men ansøger er ikke 

kommet med nye oplysninger. 

 

 
Fig. 1. Ortofoto 2021. Det orange område markerer det strandbeskyttede areal. 

De røde streger markerer de vejledende matrikelskel. 

 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 2. Fra ansøgningen, viser den ansøgte placering af støjværnet på de 2 

matrikler 3 ø og 3s. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 3. Eksempel på støjvæg type 962 som ansøgt. 

 

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 

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

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

 

Natura 2000 

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. N136 Roskilde Fjord og Jægerspris 

Nordskov) ligger ca. 42 m mod vest. Natura 2000-området omfatter 

habitatområde nr. H120 og fuglebeskyttelsesområde nr. F105.  

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

Idet der meddeles afslag på ansøgningen har Kystdirektoratet ikke foretaget en 

nærmere vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre 

planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt. 

 

Bilag IV-arter 

Kystdirektoratet har i den konkrete sag, hvor der meddeles afslag, ikke foretaget 

en vurdering af, om det ansøgte kan medføre beskadigelse/ødelæggelse af 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 

habitatdirektivets bilag IV.  

 

Natur og vildt reservat 

Nærmeste natur og vildtreservat, Trækfuglereservat Roskilde Fjord ligger ca. 167 

m mod vest. Naturstyrelsen er myndighed. 

 
  

http://www.kyst.dk/
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Kulturarvsareal 

Det ansøgte ligger inden for kulturarvsareal af national betydning. Sted- og 

lokalitetsnr. 020415-76. Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed. 

 

Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  
 
Der gælder et generelt forbud mod etablering af hegn i medfør §15 i 
Naturbeskyttelsesloven, og det samme gør sig gældende i lovlig etablerede haver.  
 
Hegning af jordbrugsarealer er efter §15a stk. 1 nr. 3 undtaget forbuddet i § 15,  
stk. 1, hvis der er tale om sædvanlig hegning. Da der er ikke er tale om en 
landbrugsejendom eller et sædvanligt hegn i naturbeskyttelseslovens forstand på 
grund af udformning og funktion finder Kystdirektoratet at støjhegnet ikke falder 
ind under undtagelsesbestemmelsen i §15a stk. 1 nr. 3.  
 
Kystdirektoratet vurderer derfor at forholdet skal behandles efter den restriktive 
dispensationsadgang i lovens § 65b, stk. 1, hvor en dispensation forudsætter, at der 
er tale om et særligt tilfælde.  
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at der ikke foreligger sådan et særligt tilfælde, 
som kan begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af et 
støjhegn.  
 
Det er Kystdirektoratet vurdering, at støjhegnet, uanset materialevalg, vil medføre 
en negativ påvirkning af kystlandskabet. I vurderingen er der lagt vægt på den 
kystnære placering i et åbent landskab og at det samlet set vil ændre 
kystlandskabet negativt. 
 
Kystdirektoratet lægger vægt på, at begrundelsen for det ansøgte hvad angår 
støjgener, ikke vejer tungere end de hensyn, som strandbeskyttelseslinjen har til 
formål at varetage.  
 
Kystdirektoratet vil yderligere bemærke, at der findes mange ejendomme 
beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen, som er berørt af støj fra større 
vejanlæg. Kystdirektoratet vurderer derfor, at en dispensation vil kunne skabe en 
utilsigtet præcedensvirkning i andre lignende sager. 
 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag til støjværnet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Sidsel Nyborg 

+45 51716824 

sinyb@kyst.dk 

 

 

 

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

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

 

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  

 Naturstyrelsen, nst@nst.dk  

 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 
 
 

 

 

 

 

 

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

http://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. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse. 
3 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 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. 

 

http://www.kyst.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. N136, 

Roskilde Fjord, Habitatområde H120 og fuglebeskyttelsesområde 

F105, Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø.  

 

 

 

 

(fra Natura 2000-planen 2022-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027

