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Roskilde Kommune  
 
Att. Liselotte Reimers, liselotteb@roskilde.dk 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 16/05567-15 
Ref. Hanne Rungø Hilligsøe 
11-06-2019 
 

Afslag på ansøgning om dispensation til terrænregulering inden for 
strandbeskyttelseslinjen på Roskilde Camping, matr. nr. 11l Veddelev 
By, Himmelev - Baunehøjvej 7, Veddelev, 4000 Roskilde 
 
 
 
Ansøgning 
Roskilde Kommune har den 18. december 2018 ansøgt om dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen til terrænregulering på et areal på Roskilde Camping. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte terrænregulering på 
Roskilde Camping. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 
”klagevejledning”. 
 
 
Redegørelse for sagen 
 
Strandbeskyttelseslinjen 
Størstedelen af campingpladsen er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen. 
Arealet, som ansøgningen vedrører, er placeret i den udvidede del af 
strandbeskyttelseszonen (100-300 meter). Se figur 1. 
 

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

http://www.kyst.dk/
mailto:liselotteb@roskilde.dk
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Figur 1. Luftfoto 2018 viser Roskilde Camping. Rød cirkel markerer arealet, som 
ansøgningen vedrører. Strandbeskyttede arealer er markeret med orange 
skravering. Den mørke orange linje angiver den tidligere 100 meter 
strandbeskyttelseslinje (før udvidelsen til 300 meter). 
 
 
Generelt om området 
Roskilde Camping er en del af Vigen Strandpark, der blev anlagt i slutningen af 
1930'erne. Strandparken ligger ca. 4 km nord for Roskilde by i et kuperet område 
med udsigt over Roskilde Fjord. Strandparken fungerer som rekreativt område for 
både Roskildes borgere og turister. Hele området er kommunalt ejet. 
 
Roskilde Camping er godkendt til 380 campingenheder. Campingpladsen er 
omfattet af Lokalplan for Vigen Strandpark og Roskilde Camping (lokalplan 548 
fra 2012). I lokalplanen beskrives terrænet i lokalplanområdet som følger: 
Terrænet er middel kuperet og stiger fra kysten op til 2 plateauer, der ligger ca. 
20 m over havoverfladen. De stejleste steder er stigningen på ca. 25 %. Ca. 1/5 af 
arealet er dækket af skov, der nøje følger terrænformerne og afgrænser området 
mod baglandet. Terrænet og bevoksningen inddeler området i en række 
veldefinerede landskabsrum, der giver strandparken sin helt særlige karakter. 
 
Ejendommen er beliggende i et område, der i kommuneplanen er udpeget som 
bevaringsværdigt landskab og geologisk interesseområde. En stor del af 
bevoksningen på campingpladsen er fredskov. 
 
Roskilde Camping indgår i Roskilde Fjord Vildtreservat og i Nationalpark 
Skjoldungernes Land. 
 

http://www.kyst.dk/
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Ansøgningen 
Roskilde Kommune oplyser i ansøgningen, at de har arbejdet med at finde et egnet 
område til terrænregulering, så der kan etableres flere campingmuligheder for 
bl.a. autocampere. Kommunen ansøger på baggrund heraf om dispensation til 
terrænregulering/udjævning på et areal, der er placeret i den østlige del af 
campingpladsen (se figur 2). Terrænet inden for arealet, der ønskes udjævnet, 
varierer fra ca. kote 5,5 til kote 9,5 (se eksisterende og ansøgte koter i figur 3 samt 
snittegninger i figur 4). Kystdirektoratet har på baggrund af figur 3 opmålt arealet, 
hvor der ønskes terrænregulering, til ca. 3.000 m2. 
 
 

 
Figur 2. Oversigtskort fra ansøgningen viser luftfoto med eksisterende højdekurver 
(hvide linjer). Arealet, hvor der er ansøgt om dispensation til terrænregulering, er 
markeret med sort. Ansøgte højdekurver er ligeledes markeret med sort. 
 

http://www.kyst.dk/
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Figur 3. Detailkort fra ansøgningen viser luftfoto med eksisterende højdekurver 
(hvide linjer). Arealet, hvor der er ansøgt om dispensation til terrænregulering, er 
markeret med sort. Ansøgte højdekurver er ligeledes markeret med sort. Linjerne 
X-X og Y-Y henviser til snittegningerne i figur 4. 
 

http://www.kyst.dk/
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Figur 4. Snittegninger X-X og Y-Y fra ansøgningen (jf. figur 3). 
 
 
 
International naturbeskyttelse 
Arealet, som ansøgningen vedrører, ligger ca. 90 m fra grænsen til Natura 2000-
område nr. 136 - Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov (habitatområde nr. 120 
og fuglebeskyttelsesområde nr. 105), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 
2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde 
samt beskyttelse af visse arter. Udpegningsgrundlagene for habitatområdet og 
fuglebeskyttelsesområdet ses i figur 5. 
 

http://www.kyst.dk/
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Figur 5. Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 120 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 105. 
 
 
Øvrige bemærkninger 
Roskilde Kommune har tidligere haft en dialog med Naturstyrelsen/Kystdirekto-
ratet vedrørende mulighederne for at opnå dispensation til moderate terræn-
ændringer på Roskilde Camping. Både Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har i 
den forbindelse, henholdsvis i 2015 og 2016, besigtiget campingpladsen sammen 
med kommunen. Drøftelserne vedrørte andre områder på campingpladsen set i 
forhold til den aktuelle ansøgning, og den tidligere dialog har ikke resulteret i 
afgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelse).  
 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, 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.  
 

http://www.kyst.dk/
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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 naturbeskyttelsesområde 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. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Tilstandsændringen 
forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  
 
Der er et generelt forbud mod terrænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen.  
Forbuddet mod terrænændringer administreres meget restriktivt, således at der 
som altovervejende hovedregel ikke vil kunne gives dispensation hertil. 
 
For arealer i den udvidede del af strandbeskyttelseszonen (100-300 m) fremgår 
det af bemærkningerne til "kystloven" (lov nr. 439 af 1. juni 1994), at der 
forudsættes en lempeligere administration, således at eksisterende virksomheder 
kan tilpasse sig udviklingen i rimeligt omfang. Campingpladser er omfattet af 
denne lempeligere praksis, som en del af eksisterende ferie- og fritidsanlæg, og det 
fremgår at pladser med en kapacitet på mere end 75 enheder kan foretage 
facilitets- og arealmæssige udvidelser i rimeligt omfang set i forhold til den 
eksisterende aktivitet. Disse tilpasninger skal i videst muligt omfang ske i den 
udvidede del af zonen landværts den eksisterende plads. Det er en forudsætning, at 
hensyn til landskabet ikke taler afgørende imod. 
 
Arealet, hvor der er ansøgt om dispensation til terrænregulering, er placeret i den 
udvidede del af strandbeskyttelseszonen på en campingplads med mere end 75 
enheder i overensstemmelse med ovenstående. Det er imidlertid Kystdirektoratets 
vurdering, at den pågældende lempeligere dispensationspraksis ikke finder 

http://www.kyst.dk/
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anvendelse i den konkrete sag, idet de ønskede terrænændringer er væsentlige 
indgreb på et areal, der ved udjævningen vil fremstå som et synligt og unaturligt 
plateau på den åbne skråning. Kystdirektoratet finder således, at en realisering af 
det ansøgte vil have en væsentlig negativ påvirkning på helhedsoplevelsen af 
Strandparkens særlige kystlandskab, der netop er kendetegnet ved det kuperede 
terræn, der strækker sig op mod skovbrynene.  
 
Kystdirektoratet finder efter en samlet vurdering, at der ikke er særlige forhold, 
der kan begrunde en dispensation til det ansøgte, da hensynet til kystlandskabet 
med betydelig vægt taler imod at meddele en dispensation. 
 
Kystdirektoratet har ikke med denne afgørelse foretaget en vurdering af, om det 
ansøgte kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller 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. 

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 

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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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. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
Hanne Rungø Hilligsøe 
+45 20 85 56 17 
hrh@kyst.dk 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  
 

 Roskilde Camping, mail@roskildecamping.dk 
 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 
 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  
 Direktør OCFF, Jens Brendstrup, jpb@ocff.dk  
 Nationalpark Skjoldungernes land, npskjold@danmarksnationalparker.dk 
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