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Kalundborg Kommune  
Att. Jan Krause og Bente Høffner 
Klosterparkvej 7 
4400 Kalundborg 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 18/02209-9 
Ref. Katrine Marie Witt 
Henriksen 
20-05-2019 
 

Dispensation til trappe samt lovliggørende dispensation til strandhus 
inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 76dn, 
Kalundborg Markjorder og matr.7000e, Kalundborg Markjorder, 
Kystvejen 3B, 4400 Kalundborg, Kalundborg Kommune 
 
Ansøgning 
Kalundborg Kommune har d. 6. august 2018 fremsendt en ansøgning om 
dispensation til etablering af trappe inden for strandbeskyttelseslinjen samt d. 16. 
maj 2019 søgt om lovliggørende dispensation til et strandhus på ejendommen 
matr. nr. 76dn, Kalundborg Markjorder, matr.7000e, Kalundborg Markjorder, 
Kystvejen 3B, 4400 Kalundborg, Kalundborg Kommune.  
   
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1 jf. § 15, til etablering af trappe samt lovliggørende dispensation til 
strandhus. 
 
Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 
anden lovgivning kan være nødvendige. 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 
om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 
dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 
Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Redegørelse for sagen 
Kalundborg Kommune har ansøgt om at opføre en trappe på en skrænt til 
stranden på matriklerne nr. 76dn, Kalundborg Markjorder, og matr.7000e, 
Kalundborg Markjorder, der ejes af Kommunen. Der er i dag en mindre trampet 
sti, hvor trappen ønsket opført. Kommunen har oplyst, at mange i dag tilgår 
stranden på det pågældende sted.  
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Der er tale om offentligt areal med offentlig adgang og trappen vil derfor forbedre 
tilgængeligheden for offentligheden. Trappen skal bl.a. forbedre tilgængeligheden 
for beboere med bevægelighedshandicap på en institution, der ligger ovenfor 
skrænten på det pågældende sted, og andre gangbesværede. Der er i dag naturlige 
nedgange til stranden ved parkeringspladser 250 meter fra trappen i begge 
retninger.  
Der etableres et ca. 6 m trappeforløb. Forkanten på trappen udføres i 
trykimprægneret tømmer med diameter 20 cm. På trinfladen er der slotsgrus. 
Trappen vil følge det naturlige terræn på stedet. Der er en niveauforskel mellem 
top og bund på trappen på ca. 1,5 m.   
 
Trappen opføres ved siden af et eksisterende strandhus ca. 30 meter fra vandet. 
Kommunen søger samtidig om lovliggørelse af det eksisterende strandhus, der 
anvendes af institutionen Esbenhus til opbevaring af kajakker, grej og lignende. 
Strandhuset er 2,5 m højt og 10,14 m2 stort. Kommunen har oplyst, at strandhuset 
har eksisteret i hvert fald siden 1945, og at det i årtier har været anvendt af 
institutionen Esbernhus.  
 
 

 
Figur 1. Placering af den ansøgte strandtrappe angivet med rød prik. Orange skravering 
viser strandbeskyttelseslinjen. Sorte streger angiver matrikelskel.  
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Figur 2. Foto af skrænten samt strandhus i dag fra ansøgningen.  
 
 

  
Figur 3. Foto af skrænten samt badehus i dag fra ansøgningen. 
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Figur 4. Illustration af trappens udformning (eksempel) fra ansøgningen.     
 

 
Figur 5. Foto af institutionen Esbernhus samt badehus (midt i billedet) fra 1959. 
 
På området, hvor trappen etableres, er § 3 natur af typen strandeng. Det overlades 
til Kalundborg Kommune at vurdere dette forhold.  
 
Arealet, hvor trappen opføres, er beliggende i Natura 2000-område nr. 166 
Røsnæs og Røsnæs Rev (habitatområde nr. 195), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. 
december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 
og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 
og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 
arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  
 
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 
bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b. 
 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 
interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 
en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 
fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  
 
Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, foretages 
en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald 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. 
  
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 
det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag IV. 
  

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 

 

 
Begrundelse for afgørelsen 
 
Trappe: 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Anlæg af nye trapper på kystskrænter bør normalt kun finde sted, hvis der er en 
væsentlig offentlig interesse i at skabe forbedrede adgangsforhold til stranden. 
Efter praksis meddeles der kun undtagelsesvist dispensation til "private" trapper. 
 
Kystdirektoratet lægger vægt på, at der er tale om en trappe til offentlighedens 
brug, der bl.a. skal forbedre adgangsforholdene til stranden for personer med 
bevægelseshandicap og andre gangbesværede. Trappens placering er begrundet 
ved tilknytning til en offentlig institution, samt at der i dag er et anvendt stiforløb.    
 
Trappen er af begrænset størrelse, er udført i naturlige materiale og følger 
skræntens forløb. Kystdirektoratet vurderer derfor, at trappen fremstår diskret og 
er indpasset i landskabet, og at den landskabelige påvirkning dermed er 
begrænset.  
 
Samlet vurderer Kystdirektoratet, at der er tale om særligt tilfælde, der kan 
begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.  
 
Strandhus: 
Forhold etableret uden forudgående dispensation, kan lovliggøres enten retligt ved 
dispensation eller fysisk ved fjernelse. Som udgangspunkt skal forholdet vurderes 
på samme måde, som i de tilfælde, hvor der indgives en forudgående ansøgning.  
Lovligt eksisterende konstruktioner kan vedligeholdes uden dispensation. En 
komplet udskiftning af konstruktionen forudsætter forudgående dispensation, da 
det anses for genopførelse. 
 
Til hospitaler, skoler og lignende institutioner, der måtte findes i 
beskyttelseszonerne, bør der i almindelighed meddeles dispensation til relativt 
begrænsede tilstandsændringer, herunder opførelse af ny bebyggelse, som 
institutionen anser for ønskelige. Der bør dog kun i rene undtagelsestilfælde 
dispenseres til tilstandsændringer søværts den eksisterende bebyggelse. 
 
Kystdirektoratet finder på baggrund af det, der er oplyst af ansøger, og ses af 
luftfotos, at det er sandsynligt, at strandhuset har eksisteret upåtalt på 
ejendommen i over 70 år, som oplyst af ansøger. Kystdirektoratet lægger vægt på, 
at der er tale om et strandhus, der anvendes af en institution, og som ejes af 
kommunen.   
 
Det er i praksis antaget, at selve det forhold, at en tilstandsændring er udført for 
meget lang tid siden kan medføre en begrænsning i myndighedens mulighed for at 
kræve lovliggørelse. Omfanget af denne begrænsning – indrettelseshensyn – er 
baseret på en konkret vurdering af bl.a. karakteren af det ulovlige forhold. Det 
indgår også i vurderingen, om der er væsentlige samfundsmæssige interesser i 
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håndhævelsen i den enkelte sag. Det antages som udgangspunkt, at jo stærkere en 
beskyttelsesinteresse desto flere år skal der gå, før retten til fysisk lovliggørelse 
fortabes. 
 
Strandhuset placeres nederst på en skråning, og det er kystdirektoratets vurdering, 
at strandhuset fremstår relativt indpasset i landskabet trods den kystnære 
placering ca. 30 meter fra vandkanten.  
 
Efter en samlet vurdering og med afgørende vægt lagt på den meget lange tid, 
forholdene har eksisteret upåtalt på ejendommen, meddeler Kystdirektoratet 
lovliggørende dispensation til bibeholdelse af strandhuset, som det står i dag.  
 
Da der er tale om mindre anlæg, og der i forvejen er etableret et stiforløb nedover 
skrænten, er det Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området 
væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for 
de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Klagevejledning  
Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 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, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk 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 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i 
gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i 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 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. 
 
Med venlig hilsen 

 
 
Katrine Marie Witt Henriksen 
   
kmh@kyst.dk 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Kalundborg Kommune, kalundborg@kalundborg.dk       
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg, kalundborg@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Kalundborg, kalundborg@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 

oestkredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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