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Kopi sendt til Marianne Tholstrup Lauritzen, repræsentant for ejer

Afgørelse – Afslag på ansøgning om dispensation til opsætning af to
skilte og et midlertidig fodhegn inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 1bm, Dronningmølle Esbønderup, Hulerødvej
23A, 3120 Dronningmølle, i Gribskov Kommune
Ansøgning
Den 28. juni 2019 modtog Kystdirektoratet en ansøgning om opsætning af to skilte
og et fodhegn inden for strandbeskyttelseslinjen på den ovennævnte ejendom. Den
12. og 29. juli 2019 modtog Kystdirektoratet supplerende oplysninger til
ansøgningen.
Afgørelse
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af to skilte og et
midlertidig fodhegn.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet
”Klagevejledning”.
Redegørelse for sagen
Ansøgningen er fremsendt på baggrund af en anden igangværende sag på
ejendommen, hvor ejer har fået afslag på lovliggørende dispensation til
bibeholdelse af en afspærring af en sti. Afspærringen består af udlagte træstubbe
inden for strandbeskyttelseslinjen (j.nr. 17/02306-18). I forbindelse med afslaget
modtog ejer et påbud om lovliggørelse af afspærringen ved fjernelsen af samtlige
træstubbe.
På baggrund af afslaget har ejer søgt om dispensation til opsætning af to skilte og
et midlertidigt fodhegn inden for strandbeskyttelinjen. Fodhegnet ønskes opsat for
en 5-årige periode og består af ca. 40 cm høje stolper med metaltråd imellem.
Skiltene ønskes opsat på en nedgravet stolpe og har skriften ”Privat have –
gennemgang ikke tilladt”. En ansøgte placering af de to skilte kan ses på fig. 1.

1

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse
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Fig. 1. Billede fra ansøgningsmaterialet. De to røde krydser markerer den ansøgte
placering af de to skilte.

Ansøgningen begrundes med, at ejer oplever problemer med privatlivets fred, da
strandgæster dagligt går over ejers grund til trods for, at der er en offentlig sti lige
vest fro ejendommen. Ligeledes oplever ejer problemer med, at folk tager ophold
på et areal ud til stranden. Arealet, som ønskes afspærret, kaldes af ansøger for
”øvre strand,” og kan ses på fig. 2.

Fig. 2. Ortofoto 2018. Den røde prik markerer sommerhuset. Det orange skraverede
område markerer det strandbeskyttede areal. Den røde firkant markerer området, som
ansøger kalder ”øvre strand”, og hvor ejer oplever problemer med ophold.

Ansøger fremhæver, at den ”øvre strand” pga. den manglende respekt for deres
privatliv, efterhånden er blevet omdannet til en offentligt strandsti, og de derved
har mistet en del af deres private areal.
Ansøgningen begrundes endvidere med, at skiltene og fodhegnet skal hjælpe på
utrygheden ift. indbrudsforsøg.
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Ansøger oplyser i ansøgningsmaterialet, at flere kraftige storme har ændret
kyststrækningen og ædt sig meget ind i området, som ansøger kalder ”øvre
strand.”
Ligeledes påpeger ansøger, at de har kæmpet for privatlivets fred på ejendommen i
over 14 år.
Ejendommens historik
Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at Frederiksborg Amt i august 2004
meddelte dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til et midlertidig ”fodhegn” på
40 cm i tre år. Den midlertidige dispensation blev begrundet med, at amtet havde
forståelse for de problemer ejerne havde redegjort for med offentlighedens passage
og ophold på grunden mindre end 50 m fra deres sommerhus.
Hegnet skulle forhindre offentlighedens brug af arealet indtil den stedlige
vegetation i sig selv forhindrede færdsel hen over grunden.
Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der jævnligt blev udført hærværk mod
hegnet, som blev klippet over. Det midlertidige fodhegn blev fjernet i oktober
2007.
Ifølge ansøger er problemet kommet igen efter fjernelsen af det midlertidige
opsatte fodhegn. Mellem 2014 og 2015 fik den daværende ejer afspærret stien ind
over arealet kaldet ”øvre strand” ved udlægning af opskårne træstubbe.
Afspærringen med træstubbene blev anmeldt og Kystdirektoratet meddelte, som
tidligere beskrevet, afslag på bibeholdelse af denne afspærring den 24. juni 2019
(j.nr. 17/02306-18).
Kystdirektoratet har efter en søgning i det tilgængelige arkivmateriale fundet, at
Gribskov Kommune i oktober 2010 var på ejendommen ifm. et andet tilsyn i
området. Det fremgår af sagen, at der på ejendommen blev foretaget en større
rydning af buske og træer herunder rynket rose.
I bilag 1 kan der ses ortofotos af udviklingen på ejendommen fra 1999 til 2018.
Generelt om området
Ejendommen er beliggende ca. 40 m fra Natura 2000-område nr. 195
(habitatområde nr. 171 Gilleleje Flak og Tragten), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6.
december 2018 om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter.

Området er beliggende inden for et fredet fortidsminde 100 m beskyttelseslinje.
Området er beliggende inden for åbeskyttelseslinjen.
Området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab.
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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.
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.
Både fodhegnet og skiltene skal behandles efter den restriktive
dispensationsadgang i lovens § 65b, stk. 1, hvor en dispensation forudsætter, at der
er tale om et særligt tilfælde.
Ifølge administrativ praksis vil der i en række tilfælde være grundlag for at
meddele dispensation til opsætning af informationsskilte og lignende, der har til
formål at understøtte friluftslivet eller i øvrigt har et offentligt formidlingsmæssigt
formål. Det er for eksempel tilfældet ved skiltning i forbindelse med mindre
parkeringsarealer, stier, naturformidlings- og miljøinformation (f.eks. blå flag)
samt andre beskedne faciliteter for friluftslivet. Det vil være en forudsætning, at
skiltene placeres og udføres under hensyntagen til den omgivende natur.
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Den administrative praksis vedrørende opsætning af hegn er ligeledes meget
restriktiv. Ifølge praksis er ønsket om ugenerthed i forbindelse med ophold på et
areal ikke en tilstrækkelige grund til, at der kan meddeles dispensation til
opsætning af et hegn.
Kystdirektoratet finder ikke, at den ansøgte private skiltning og fodhegnet er
omfattet af ovenstående praksis. Der er i afgørelsen lagt vægt på, at der i den
konkrete sag ikke er særlige forhold, der bør gå forud for den generelle
beskyttelsesinteresse, og som kan begrunde, at der gives dispensation til skiltning
og fodhegnet, herunder ikke det i ansøgningen anførte om, at offentligheden
færdes på ejendommen.
Det er endvidere Kystdirektoratets vurdering, at skiltene og fodhegnet, idet det er
placeret i et forholdsvis åbent område ved strandbredden, vil havde en
skæmmende påvirkning af kyststrækningen, hvilket er i strid med bestemmelsens
formål om at sikre kystlandskabet mod tilstandsændringer.
Kystdirektoratet har lagt afgørende vægt på, at en dispensation til opsætning af de
to skilte og fodhegnet vil kunne få en uønsket præcedensvirkning i andre lignende
sager, dvs. at andre grundejere vil kunne gå en forventning om at kunne opnå
dispensation til lignende.
Det ansøgte vil efter Kystdirektoratets vurdering ikke påvirke Natura 2000området væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller
yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag
IV. Det bemærkes, at afslaget meddeles af andre årsager.
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.
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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

Lea Bank Stigsen
+45 20 86 64 02
lbs@kyst.dk

Afgørelsen er sendt til:
 Gribskov Kommune, gribskov@gribskov.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov, gribskov@dn.dk
 Friluftsrådet central, fr@friluftsraadet.dk
 Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland, nordsjaelland@friluftsraadet.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, Gribskov, gribskov@dof.dk
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen,
oestkredsen@botaniskforening.dk
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk
 Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
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Bilag 1 – Ortofotos af ejendommen
På de nedenstående fotos markerer den røde prik ejendommen. Det orange
skraverede område markerer det strandbeskyttede areal. De sorte streger
markerer matrikelskel.

Fig. 3. Ortofoto sommer 1999.

Fig. 4. Ortofoto sommer 2004.
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Fig. 5. Ortofoto sommer 2010.

Fig. 6. Ortofoto forår 2011.
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Fig. 7. Ortofoto sommer 2012.

Fig. 8. Ortofoto sommer 2014.
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Fig. 9. Ortofoto forår 2015.

Fig. 10. Ortofoto sommer 2018.
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