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Helsingør Kommune  
Rådhuset, Stengade 59 
3000 Helsingør 
 
Ved Lasse Brun Bonne, lbb02@helsingor.dk  

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/00428-34 
Ref. Jacob Hansen Rye 
29-08-2019 
 

Dispensation til omlægning af sti med belysningsanlæg, 
terrænændringer og midlertidig opsætning af hegn inden for 
strandbeskyttelseslinjen, matr. 23a, Marienlyst, Helsingør Jorder, 
Strandpromenaden 14, 3000 Helsingør  
 
Ansøgning 
Helsingør Kommune har pr. mail af 25. maj 2019 fremsendt en ansøgning om 
dispensation til omlægning af stier med belysningsanlæg, terrænændringer og 
midlertidig opsætning af hegn inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen 
matr. nr. 23a, Marienlyst, Helsingør Jorder, Strandpromenaden 14, 3000 
Helsingør.  
 
Ansøgningen er den 15. august 2019 tilrettet for så vidt angår terrænændringer 
efter anmodning fra Kystdirektoratet, og det er ansøgningsmaterialet fra denne 
dato der lægges til grund for afgørelsen. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til omlægning af stier med belysningsanlæg, terrænændringer 
og midlertidig opsætning af hegn. 
 
Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 
anden lovgivning kan være nødvendige. 
 
Dispensationen er ikke endelig før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet om 
klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen er dispensationen 
ikke endelig, 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. 
 
  

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

http://www.kyst.dk/
mailto:lbb02@helsingor.dk
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Vilkår 
 Byggepladshegnet skal være fjernet når terrænændringerne er 

gennemført, senest den 31. december 2019. 
 
Påbud 
Der er ifølge de oplysninger Kystdirektoratet har modtaget på sagen allerede 
udført terrænændringer i området, blandt andet med større koteændringer end de 
ansøgte maksimale 40 cm. 
 
Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af 
naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, 
medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 
2 og 5. Det påhviler Helsingør Kommune som ejer af ejendommen at lovliggøre et 
ulovligt forhold, jf. naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1. 
 
Afgørelsen betyder derfor, at terrænændringer der overstiger 40 cm 
fra de opmålte koter skal fjernes inden den 31. december 2019. 
 
Hvis forholdet er lovliggjort, bedes om fremsendelse af vedhæftede erklæring om, 
at forholdet er lovliggjort. I bedes også fremsende foto, der viser, at terrænet er 
retableret (eller etableret i overensstemmelse med denne afgørelse) som 
dokumentation herfor. 
 
Hvis påbuddet mod forventning ikke efterkommes, vil Kystdirektoratet uden 
yderligere varsel overgive sagen til politiet til strafferetlig behandling. Der kan i 
givet fald blive tale om idømmelse af straf efter naturbeskyttelseslovens § 89, stk. 
1, nr. 1 og 6, og stk. 2 og tvangsbøder efter retsplejelovens § 997, stk. 3, indtil 
forholdet er lovliggjort. 
 
Redegørelse for sagen 
Der er søgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til omlægning af asfaltsti 
og grussti til en ny sti med belysningsanlæg på matr. 23a, der blev omfattet af 
strandbeskyttelseslinjen den 1. april 2001 ved ikrafttræden af bekendtgørelse nr. 
127 af 18. februar 2001 for Frederiksborg Amt. Forhold der eksisterede inden 1. 
april 2001 er således at betragte som lovligt etablerede, herunder asfaltstien. 
 
Den eksisterende asfaltsti løber i en lige linje langs med matrikelskellet og opleves 
ikke som værende integreret i strandarealet.  
Nybyggeriet giver mulighed for at etablere et mere naturligt og sammenhængende 
strandmiljø, samt en forbedret offentlig adgang til strandarealet på Kronborg 
Strand. 
 

http://www.kyst.dk/
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Situationsplan, før, fra ansøgningen, der viser grussti, asfaltsti og eksisterende 
terrænkoter. Bemærk at kortet ikke er retvendt mod nord. 
 

 
Luftfoto forår 2016, der viser grussti og asfaltsti i området. 
Strandbeskyttelseslinjen er vist med gul skravering. 
 
For at strandarealet kan opnå den mest naturlige og sammenhængende karakter, 
ønsker Helsingør Kommune at nedlægge den asfaltsti, der ligger langs 
matrikelskellet, jf. bilag 1, inkl. de 3 m. høje belysningsmaster der står langs stien. 
Asfalten bliver dog liggende under terræn, idet der skal være mulighed for kørsel 
på fast underlag til servicering af en nyetableret pumpestation beliggende mellem 
asfaltstien og den nye promenade, der ikke er dimensioneret til kørsel med tungere 
køretøjer. 
 

http://www.kyst.dk/
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Som erstatning for asfaltstien, ønsker Helsingør Kommune at anlægge en ny 
befæstet sti, der placeres i et svunget forløb, hvor stien underordner sig 
strandklitternes konturer, og hvor den offentlige adgang til stranden forbedres 
med en god oplevelse af at færdes helt tæt på strandmiljøet. Der etableres 
endvidere en stiforbindelse fra syd, som ikke tidligere har været der. 
 
 
 

 
Situationsplan, efter, fra ansøgningen, der viser det fremtidige stiforløb over 
matriklen. De viste højdekurver er ikke retvisende, idet terrænændringerne 
sidenhen er revideret, se neden for. 
 
Promenadestien 
Den nye sti ønskes etableret som en betonpromenade i et materiale, med en 
overfladebehandling og med en farvenuance, der vil passe neutralt ind i 
strandmiljøet. Stien vil blive en vigtig brik i Helsingør Kommunes ønsker om et 
sammenhængende forløb, i form af en kyststi der forbinder Helsingør by, 
Kronborg og Kulturhavnen, langs stranden til Marienlyst og videre ud i den meget 
bynære natur. 
 
Som ny belysning til betonpromenaden ønskes etableret lav pullertbelysning på 1 
m med en indbyrdes afstand, så man kan orientere sig langs promenaden, men så 
det øvrige strandareal ikke oplyses. 
 
Terrænændring 

 

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 5 

 

Kotekort fra ansøgningen (revideret 15. august 2019), der viser oprindelig kote 
(rød), fremtidig kote (grøn) og ændring i kote (sort). Kortet viser en maksimal 
ændring på 40 cm inden for strandbeskyttelseslinjen. Et større kort (pdf) er 
udsendt sammen med afgørelsen. 
 
Der er tale om en minimal og nødvendig terrænregulering, som følge af 
terrænforskellen mellem matr.nr. 23e og 23a Marienlyst, Helsingør Jorder, samt 
tilpasning til den nye betonstis forløb. 
 
Justeringen af terrænet mellem skellet til matr.nr. 23e og til den sydlige grænse af 
stien er en stor del af den samlede forbedring af stien og oplevelsen af 
kystlandskabet. 
 
I skel til matr. 23e (boligområdet) etableres muligvis støttemur eller spunsvæg til 
af stivning af terrænet uden for strandbeskyttelseslinjen, der er blevet hævet i 
forbindelse med byggemodningen. Da strandbeskyttelseslinjen er placeret i skel vil 
en sådan støttemur eller spunsvæg ikke blive betragtet som en tilstandsændring 
inden for strandbeskyttelseslinjen. 
 
Midlertidigt hegn 
Af hensyn til sikkerhed i forbindelse med jordkørsel i området opsættes et 
byggepladshegn (ca. 2 m) indtil terrænændringerne, jf. påbuddet i afgørelsen. 
Hegnet skal således være fjernet senest den 31. december 2019. 
 
Ejendommen er beliggende i en afstand af ca. 2 km til Natura 2000-område nr. 
130, Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov (habitatområde nr. 114), jf. 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 

 
 
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.  
 

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 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. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Ansøger har i forbindelse med revisionen af terrænændringerne anført at 
naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 6 kunne findes anvendelse. 
Kystdirektoratet finder ikke at der med promenadestien er udformet så den 
naturligt falder ind i forhold til landskabet, idet visse terrænændringer er 
nødvendige for dens etablering. Sagen er herefter blevet vurderet efter den 
sædvanlige dispensationsbestemmelse, § 65b, stk. 1. 
 
Det fremgår af lovbemærkningerne til en ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994 
- "kystloven" - at det i overensstemmelse med hidtidig praksis vil være muligt at 
etablere mindre foranstaltninger til støtte for friluftslivet og dermed til fremme af 
turismen. Mindre foranstaltninger er f.eks. toiletbygninger, informationstavler og 
skilte samt andre beskedne opholdsfaciliteter. Der forudsættes, at anlægget 
placeres og udføres under hensyntagen til den omgivende natur. 
 
Der er søgt om dispensation til at anlæg af en promenadesti, der er frit tilgængelig 
for områdets besøgende. Stien skal desuden erstatte to eksisterende stier (grussti 
og asfaltsti). 
 

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 7 

 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 15 til – efter fjernelse - at genopføre et anlæg, forudsat 
det eksisterende anlæg ikke er så forfaldent, at det ikke repræsenterer nogen værdi 
af betydning, dvs. er en egentlig ruin. Det er som udgangspunkt en forudsætning, 
at anlægget opføres med omtrent samme placering, størrelse og karakter som det 
gamle, ligesom det er en betingelse, at det nye anlæg anvendes til samme formål 
som hidtil. 
 
På baggrund af de oplysninger Kystdirektoratet har modtaget i sagen om 
promenadestiens udformning og placering mv., vurderes det, at det ansøgte er 
omfattet af ovennævnte praksis idet grussti og asfaltsti fjernes. 
 
Kystdirektoratet vurderer, at der tale om et beskedent anlæg, som ikke vil påvirke 
oplevelsen af kystlandskabet nævneværdigt.  
 
Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til det ansøgte.  
 
Terrænændringer 
I praksis accepteres der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder en vis 
terrænændring som en del af byggeriet eller anlægget. Det være sig arealet under 
et hus eller terrænændringer som en del af vej- eller stianlæg. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at de beskrevne terrænændringer på 
maksimalt 40 cm til udjævning af arealerne omkring promenadestien falder inden 
for det nødvendige til anlægsarbejdets realisering. 
 
Der lægges endvidere til grund at området først blev omfattet af 
strandbeskyttelseslinjen i 2001, og at det tidligere formodentligt har været udsat 
for større eller mindre terrænændringer, eksempelvis ved anlæg af asfaltstien. Det 
naturlige terræn er således muligvis ikke helt naturligt i sig selv. 
 
Byggepladshegn 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at byggepladshegnet vil yde en sikkerhed i 
forbindelse med jordkørsel på det der antageligt betragtes som en offentlig sti 
(asfaltstien). Spærringen er dermed nødvendig for at offentligheden ikke går ind 
på byggepladsen. 
 
Der lægges vægt på at der er tale om et midlertidigt hegn, og vilkåret om fjernes 
sikrer at hegnet ikke får permanent karakter. 
 
For alle forhold 
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 
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. 

http://www.kyst.dk/
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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. 
 
Med venlig hilsen 

 
Jacob Hansen Rye 
   
jhr@kyst.dk 
 

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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Afgørelsen er sendt til:  
 Helsingør Kommune, mail@helsingor.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør, helsingoer@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland, nordsjaelland@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Helsingør, helsingoer@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 

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

  

http://www.kyst.dk/
mailto:mail@helsingor.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:helsingoer@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:nordsjaelland@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:helsingoer@dof.dk
mailto:oestkredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
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Erklæring om efterlevelse af påbud 
 
Nærværende erklæring afgives til Kystdirektoratet af nedenstående person, som 
med sin underskrift og under strafansvar efter straffelovens § 1632 erklærer 
følgende: 
 
Påbuddet som beskrevet i Kystdirektoratets afgørelse 19/00428-34 af den 29. 
august 2019 er efterlevet indenfor den i afgørelsen fastsatte frist herfor. 
 
 
Navn:________________________ 
 
 
Adresse:______________________ 
 
 
_____________________________ 
 
 
 
Dato:_________________________  
 
 
 
Underskrift:________________________ 
 
Retssikkerhed 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at der kan være tale om en lovovertrædelse, 
der kan medføre straf. I henhold til reglerne i retssikkerhedslovens § 10 (lov nr. 
442 af 9. juni 2004 med senere ændringer) skal Kystdirektoratet derfor gøre 
opmærksom på, at du ikke har pligt til at give oplysninger, som kan have 
betydning under en eventuel straffesag. Det er således frivilligt, om du vil benytte 
dig af ovenstående erklæring.  
 

                                                             
2 Den, som i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart 
medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden 
om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, jf. § 163 i straffeloven 
(lovbekendtgørelse nr. 1052 af 04/07/2016.). 

http://www.kyst.dk/

