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Dispensation til etablering af offentlig vej inden for 

strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7000ad Græse By, 

Græse i Frederikssund Kommune 

 

Ansøgning 

På vegne af Frederikssund Kommune har du den 1. marts 2019 fremsendt 

ansøgning til Kystdirektoratet om dispensation fra strandbeskyttelsen til at 

udlægge offentlig vej på matr. nr. 7000ad Græse By, Græse. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til et udlægge og etablere offentlig vej, som ansøgt. 

 

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 

Ejendommen matr. nr. 7000ad Græse By, Græse er i BBR noteret som vejmatrikel, 

beliggende delvis i by- og landzone og delvist indenfor den udvidede del af 

strandbeskyttelseszonen. Arealet er ejet af Frederikssund Kommune. Arealet er 

omfattet af lokalplan 34 for del af Græse Bakkeby, ”Thorstedlund”. Lokalplanen er 

vedtaget den 14. august 1984. af lokalplanens B3 fremgår, at der langs 

lokalplanens nordlige grænse er planlagt vej mellem Græse Strandvej og 

Frederikssundvej.  

 

                                                             
1
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Vejen er ikke etableret, men der er etableret befæstet stiforbindelse på arealet.  Af 

ansøgningen fremgår, at Frederikssund Kommune ønsker at lave ny, samlet og 

afsluttende planlægning for området ved Græse Bakkeby. Da vejudlægget fremgår 

af lokalplan 34, som er vedtaget før arealet blev omfattet af strandbeskyttelse, kan 

lokalplanens udlæg etableres uden dispensation. Kommunen ønsker at videreføre 

vejudlægget i den nye planlægning, men ønsker ikke at etablere vejen inden den 

samlede planlægning er på plads. Med en ny lokalplan sker der bortfald af den 

eksisterende plan 34, hvorved muligheden for at etablere vejen uden dispensation 

bortfalder. Kommunen har derfor søgt om dispensation til at videreføre 

vejudlægget i en ny lokalplan. Formålet med den nye lokalplan er at udlægge et nyt 

boligområde, der med sin placering og afgrænsning vil styrke kanten af byen. 

 

 
Oversigtskort fra ansøgningen, vejudlæg markeret med gul flade. Opmålt til ca. 225 m på ortofoto. De 

vestligste 90 m ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen 

 

Vejudlægget er oplyst til at have en samlet bredde på 15 m. De vestligste omtrent 

90 m af vejudlæggets samlede strækning på ca. 225 m, som vist med gul ovenfor, 

ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. 

 

Den daværende ejer indgav indsigelse mod fastlæggelse af den udvidede 

strandbeskyttelseslinje på de konkrete arealer, med henvisning til muligheden for 

udnyttelse af de planlægningsmæssige muligheder for udvikling af området. 

Strandbeskyttelseskommissionen afslog at ændre linjens beliggenhed med 

henvisning til, at lokalplanen for området vil kunne udnyttes uden dispensation. 

 

Fællesforeningen for Græse Bakkeby og Grundejerforeningen Bakkekammen har 

den 4. marts 2019 fremsendt bemærkninger til ansøgningen. Af bemærkningerne 

fremgår, at arealet i dag er udlagt som natursti befæstet med grus, og at stien er 

udlagt som sådan i lokalplan 77, som er nyere end lokalplan 34. 

 

Det fremgår videre af bemærkningerne, at Fællesforeningen ikke er indstillet på at 

afgive jord til skråninger i forbindelse med vejetableringen, samt at foreningerne 

finder udkørslen til Frederikssundvej betænkelig af trafiksikkerhedsmæssige 

årsager. Foreningerne finder, at den eksisterende adgangsvej fungerer godt, som 

adgangsvej til området. 

http://www.kyst.dk/
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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.  

 

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. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Lokalplan 34 er vedtaget endeligt inden den udvidede strandbeskyttelseslinje den 

1. april 2001, trådte i kraft i det forhenværende Frederiksborg Amt, som 

Frederikssund Kommune er en del af. Af § 3 i bekendtgørelse 127 af 18. februar 

2001 om strandbeskyttelseslinjens ikrafttræden i Frederiksborg Amt fremgår, at 

områder, der ikke tidligere har været omfattet af strandbeskyttelse, og som ved 

bekendtgørelsens ikrafttræden er omfattet af en lokalplan, kan udnyttes i 

overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, uanset forbuddet i 

strandbeskyttelsesbestemmelserne. Dette er også gældende for vejudlægget i 

lokalplan 34. 

 

Med ny lokalplan, der afløser lokalplan 34, bortfalder denne mulighed.  

 

Kystdirektoratet finder, at ønsket om planlægningsmæssigt at kunne videreføre et 

vejudlæg, der har været planlagt for siden 1984 i forbindelse med planlægning for 

og etablering samt udvikling af boligområdet ved Græse Bakkeby, er et sådant 

særligt tilfælde, der kan medføre en dispensation. Der er lagt vægt på, at området 

er rimeligt udviklet og bebygget, at alene en mindre del af vejudlægget ligger 

indenfor den udvidede strandbeskyttelseslinje samt at 

strandbeskyttelseskommissionen afslog at ændre linjens beliggenhed, med 

henvisning til at lokalplanens bestemmelser vil kunne udnyttes. 

 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet finder endvidere, at det ud fra en samlet vurdering af områdets 

udvikling ikke vil være hensigtsmæssigt, at insistere på at vejen skal etableres 

inden den nye og samlede planlægning for området er vedtaget.  

 

I forhold til bemærkningerne fra foreningerne i lokalområdet, bemærker 

Kystdirektoratet at der ikke er søgt om et konkret vejprojekt til realisering, men 

alene en tilkendegivelse om at vejudlægget kan videreføres i en ny lokalplan med 

forventning om at vejen kan etableres. Det er endvidere Kystdirektoratets 

vurdering, at Frederikssund Kommune, som vejmyndighed, er de nærmeste til at 

foretage de trafiksikkerhedsmæssige vurderinger i forhold til vejens placering og 

udformning, herunder at der er adkomst til at etablere det samlede vejanlæg, 

inklusive skråninger, mv.  

 

Kystdirektoratet bemærker endvidere, at selve etableringen af vejen forudsætter en 

dispensation til det konkrete projekt. 

 

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 

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. 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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. 

 

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Martin 

Kjeldgaard på mackj@kyst.dk  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Områdechef 

 

 

Afgørelsen er sendt til:  

 

 Frederikssund Kommune, epost@frederikssund.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund, frederikssund@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland v/ Poul Erik Pedersen, 
nordsjaelland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Frederikssund, frederikssund@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Fællesforeningen for Græse Bakkeby, Kim Andersen, 
loenskov@mail.tele.dk  

 

epost@frederikssund.dk; dn@dn.dk; frederikssund@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

nordsjaelland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; frederikssund@dof.dk; 

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

loenskov@mail.tele.dk 
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