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Volleyball Danmark  
Peter Morsing 
c/o Idrættens HusBrøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/01831-4 
Ref. Mette Riis Hansen 
04-07-2019 
 

Dispensation til afholdelse af Beachvolleyballturnering den 3. – 4. 
august 2019 på Bellevue Strand inden for strandbeskyttelseslinjen på 
ejendommen matr. nr.11a, Kristiansholm, i Gentofte Kommune. 
 
Ansøgning 
Du har ved mail af den 3. juli 2019 fremsendt en ansøgning om dispensation til 
Beachvolleyballturnering den 3. – 4. 11. august 2019 inden for 
strandbeskyttelseslinjen på matr.11a, Kristiansholm, Gentofte Kommune. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af Beachvolleyballturneringen 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. 
 
Vilkår for dispensationen: 
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 
 

 Aktiviteterne, herunder banerne, de opstillede telte m.v. må ikke hindre 
offentlighedens mulighed for passage langs kysten, ligesom 
offentlighedens almindelige adgang til ophold og færdsel på stranden ikke 
må hindres eller besværliggøres. 

 

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

http://www.kyst.dk/
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 De ønskede reklameskilte skal opstilles i umiddelbar tilknytning til 
baneområdet ligesom de skal være vendt mod baneområdet, væk fra 
strandarealerne. 
 

 Stævnearealerne skal efterlades i ryddet stand ved stævnets afslutning. 
 
 
Redegørelse for sagen 
Volleyball Danmark (tidligere Dansk Volleyball Forbund) ønsker at afholde et 
beachvolleystævne på Bellevue Strand i 2019. 
Arrangementet er et samarbejde med Gentofte Kommune og EliteBeachvolley. 
 
Beachvolleyturneringen ventes at tiltrække ca. 200 spillere og omkring 1.500 
tilskuere. 
 
Der spilles kampe 9.00-18.30 lørdag og søndag, det hele opstilles fredag og tages 
ned søndag efter kampene er slut. 
 
Arrangementet: 

 Der spilles kampe 9.00-18.30 lørdag og søndag (opsætning fredag) 
 Der spilles på op til 12 baner 
 1 centre court med 2 tribuner (260 sæder i alt). Bænke omkring elitebaner 
 2 turneringstelte for turneringsafvikling og spillere. 4 pavilloner til 

sponsorer 
 VIP-område med borde og stole 
 1 pavillon til dj og speaker. Musik fra højttalere vendt mod vandet 
 Det er gratis at følge turneringen, og der vil være publikumskonkurrencer 

 

 
Placering på Bellevue Strand 
 

http://www.kyst.dk/
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Setup Bellevue Strand 
 
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. 
 
Kystdirektoratet vurderer, at der med Beachvolleyballturneringen er tale om et 
særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation. Der er lagt vægt på, at 
arrangementet er kortvarigt og at banerne stilles op og fjernes igen ganske kort tid 
før og efter arrangementet. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det 

http://www.kyst.dk/
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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 
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. 
 
 
 
 

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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Med venlig hilsen 
 

 
 
 
Mette Riis Hansen 
 91 35 74 39 
mrh@kyst.dk 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Gentofte Kommune, gentofte@gentofte.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Gentofte, gentofte@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord 

storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, Gentofte, gentofte@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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