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Afgørelse - forlængelse af dispensation til udvidelse af 
Løgismosestrand Camping inden for strandbeskyttelseslinjen på 
ejendommen matr. nr. 8a Løgismose Hgd., Haarby i Assens Kommune 
 
Ansøgning 
Assens Kommune har pr. mail af 26. juni 2019 fremsendt en ansøgning om 
forlængelse af dispensation til udvidelse af Løgismosestrand Camping inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 8a Løgismose Hgd., Haarby i 
Assens Kommune 
 
Den eksisterende campingplads ønskes udvidet med 35 campingenheder på et ca. 
0,83 ha stort areal, se luftfoto nedenfor. 
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Der blev ved den tidligere fremsendte ansøgning supplerende bedt 
Kystdirektoratet om at tage stilling til det ansøgte areals anvendelse til dels 
sæsonplads og dels til område for hyttebebyggelse. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk.1, jf. § 15, til anvendelse af det ansøgte areal på ca. 0,83 ha til campering, 
herunder anvendelse til sæsonpladser.  
 
Kystdirektoratet har ikke på dette stade af projektet kunnet forholde sig til arealets 
fremtidige udseende og mere detaljerede anvendelse og indretning så som 
tilplantning, veje, befæstelse, påtænkt udstyr m.v., idet disse forhold endnu ikke er 
afklaret.  
 
Dispensationen gælder derfor alene det forhold, at arealet kan anvendes til 
campingformål, og den baseres i udgangspunktet på, at arealet vil blive anvendt 
og indrettet nogenlunde svarende til den eksisterende plads.  
 
Kystdirektoratet har med denne afgørelse ligeledes taget principielt stilling til, at 
der ikke vil kunne opnås dispensation til opførelse af hytter på det ansøgte areal. 
 
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. 
 
Vilkår for dispensationen  
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:  
 

 Der skal indsendes en detaljeret plan for arealet til godkendelse hos 
Kystdirektoratet.  

 Bestemmelserne i den eksisterende lokalplan om afskærmende 
beplantning videreføres i en ny lokalplan eller lokalplantillæg for så vidt 
angår arealets vestlige afgrænsning.  

 
Redegørelse for sagen 
I har den 7. oktober 2016 modtaget dispensation til udvidelse af LøgismoseStrand 
Camping. 
 
Assens Kommune søger på vegne af Jer om forlængelse af dispensationen, da 
denne afgørelse blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som den 4. maj 
2018 stadfæster Kystdirektoratets dispensation. 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Assens Kommune har i de 1,5 år, hvor sagen lå i klagenævnet, ikke kunnet 
påbegynde en planlægning, og ejeren af arealet har ikke kunnet igangsætte de 
nødvendige forberedende øvelser for udvidelsen. Nu er ejer ét år efter, at 
dispensationen reelt var endelig, nået til det punkt, hvor selve planfasen kan 
igangsættes, og det er muligt for Assens Kommune at starte planprocessen op.  
 
Assens Kommune og ejeren af Løgismosestrand Camping bliver dog som beskrevet 
fanget af datoen for dispensationens udløb, da kommunen ikke kan nå at få 
gennemført en planproces, have klagefristen på de 4 uger overstået og ejer anlagt 
pladsen inden 7. oktober 2019. 
 
Det fremgår af tidligere ansøgning, at du og din søn overtog campingpladsen i 
december 2012 Den forgangne sæson er således er den tredje siden I købte 
campingpladsen, og du oplyser, at Løgismosestrand Camping er i en god gænge og 
nu står i den situation, at den ikke kan indfri interesserede sæsongæsters ønsker, 
ligesom at antallet at turistpladser ikke er tilstrækkelige, da pladsen i indeværende 
sæson blev fyldt op.  
 
Med ønsket om at sikre udviklingen hen mod klassificeringen med den femte 
stjerne, at tilfredsstille efterspørgslen og sikre pladsstørrelser, der tilfredsstiller 
den moderne campist, ønsker I at Assens Kommune igangsætter planlægning for 
yderligere 35 enheder til campingformål i området.  
 
Den eksisterende campingplads har 244 enheder.  
 
Lokalplan nr. 4.2.33 for campingplads ved Løgismose Strand er gældende for den 
eksisterende campingplads, og Assens Kommune har den 5. oktober 2016 
telefonisk til Kystdirektoratet oplyst, at kommunen er indstillet på at udvide 
lokalplanen med det ansøgte område, under forudsætning af, at Kystdirektoratet 
kan meddele dispensation i forhold til bestemmelserne om strandbeskyttelseslinje.  
Matr. nr. 8a Løgismose Hgd., Haarby er ejet af dig og er noteret som 
landbrugsejendom. Det ansøgte areal anvendes i dag til græsning og ophold for et 
mindre dyrehold knyttet til campingpladsen.  
 
Arealet er på ca. 0,83 ha og dets sydligste grænse ligger ca. 170 meter fra kysten. 
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Foto fra lokalplan 4.2-3, Indblik fra kysten mod land, det ansøgte areal ligger til højre for 
Løgismose Skov 18 og den eksisterende campingplads ligger i baggrunden 
 

 
Skråfoto 2014 fra lokalplanen. Det ansøgte areal er markeret med rød pil og arealet med 
landbrugsbygninger mv. nord herfor anvendes i dag som en del af campingpladsen 
 
Før udløbet af afgørelsen af 13. januar 2011 meddelte Naturstyrelsen til dig med 
afgørelse af 6. august 2013 dispensation til yderligere udvidelse af 
campingpladsen. Det ansøgte areal er benævnt som område 2 i denne afgørelse. 
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Afgørelsen blev påklaget, og Natur- og Miljøklagenævnet ændrede med afgørelse af 
16. juni 2014 Naturstyrelsens dispensation til et afslag.  
 
Nævnet begrundede bl.a. afslaget med, at der med den yderligere inddragelse af 
arealer indenfor strandbeskyttelseslinjen i forhold til det tidligere tilladte, er tale 
om et meget stort og skæmmende indgreb i de landskabelige værdier på stedet. 
 
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. 
 
Det er anført i bemærkningerne til kystlovforslaget, at der i rimeligt omfang vil 
kunne dispenseres fra forbuddet mod tilstandsændringer til efterkommelse af 
ønsker fra eksisterende virksomheder i den udvidede strandbeskyttelseszone om 
arealmæssigt begrænsede udvidelser, som er nødvendige for at virksomheden kan 
tilpasse sig udviklingen.  
 
For campingpladser på over 75 enheder betyder tilkendegivelsen i 
lovbemærkningerne, at der normalt vil være grundlag for dispensation til 
udvidelser, nybyggeri m.v. som er nødvendige for, at campingpladsen kan 
gennemføre en sædvanlig produktudvikling. Der vil også kunne dispenseres til en 
øget kapacitet, således at den arealmæssige udvidelse i videst muligt omfang 
foretages landværts i pladsens eksisterende bredde og ikke står i et urimeligt 
forhold til hverken kapaciteten for den eksisterende campingplads eller størrelsen 
af de allerede afholdte investeringer i virksomheden. 
 
Endvidere må afgørende hensyn til landskabet ikke tale imod.  
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Kystdirektoratet finder, at ansøgers begrundelse for ønsket om en udvidelse af 
pladsens kapacitet med 35 enheder i forhold til de eksisterende 244 enheder er 
rimelig, jf. ovenstående praksis.  
 
Der er også tale om en arealmæssigt mindre udvidelse, som står i rimeligt forhold 
til størrelsen på den eksisterende campingplads og de investeringer, der allerede er 
foretaget.  
 
Endelig vurderes den ansøgte udvidelse til campingformål, at have en begrænset 
indvirkning på oplevelsen af kystlandskabet, da der et tale om ”et hjørne”, der 
fremtræder underordnet i forhold til den eksisterende campingplads og det 
eksisterende byggeri mod nord.  
 
Kystdirektoratet vurderer ligeledes, at ansøger på baggrund af den tidligere 
dispensation fra 2011,kan have en berettiget forventning om, ved fornyet 
ansøgning, at kunne udnytte arealet til campingformål.  
 
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. 
 
På denne baggrund og efter en samlet vurdering meddeler Kystdirektoratet denne 
dispensation. Der er i denne sag tale om et særligt tilfælde, og risikoen for 
eventuelle uheldige præcedensvirkninger er derfor stærkt begrænset. 
  
Kystdirektoratets principielle stillingtagen til ønsket om opførelse af hytter på 
arealet begrundes med, at der ikke på baggrund af den tidligere dispensation kan 
have været forventninger om mulighed dispensation hertil. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at opførelse af moderne campinghytter på 
arealet vil medføre et anderledes bebygget præg og dermed en uheldig påvirkning 
af kystlandskabet.  
 
Kystdirektoratet skal samtidig gøre opmærksom på, at der ikke kan forventes 
meddelt dispensation til yderligere udvidelse af campingpladsen inden for 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
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, 

http://www.kyst.dk/
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 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 
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 

 
Rikke Viborg 
+45 2089 2230 
rvi@kyst.dk 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Assens Kommune, assens@assens.dk     
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk    
 Danmarks Naturfredningsforening, Assens, assens@dn.dk   
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Assens, assens@dof.dk    
 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 

fynskredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Direktør OCFF, Jens Brendstrup, jpb@ocff.dk  
 Beboerforeningen Løgismoseskov v/Tanja Helskov Hansen, Løgismose 

Skov 15, 5683 Haarby, tni@sam.sdu.dk    
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