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Sønderborg Kommune  

Rådhustorvet 10 

6400 Sønderborg 

 

kultur-fritid@sonderborg.dk 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/02878-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

22-10-2019 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af telt til 

teaterforestilling 15/8 - 19/8 2020, Augustenborg Slot, matr.84f, 

Augustenborg, Palævej, Sønderborg Kommune 

 

 

Ansøgning 

I har den 22. oktober 2019 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 

opstilling af telt til teaterforestilling 15/8 - 19/8 2020, Augustenborg Slot, 

matr.84f, Augustenborg, Palævej, Sønderborg Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af teltet som ansøgt. 

 

Dispensationen er meddelt på vilkår at: 

- Teltet alene opstilles i perioden 15. – 20. august 2020. 

- At arealet efterlades i samme stand som før opstillingen. 

 

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. 

 

Redegørelse for sagen 

Der ansøges om opstilling af et telt på 20x30 m til brug for en teaterforestilling, 

der skal spille den 17/8 og 18/8 – 2020. Teltet skal opstilles et par dage før og 

pilles ned en dag efter. Dispensationen ansøges dermed at omfatte perioden 15/8-

19/8 2020. Teltet opstilles inden for skovbyggelinjen. 

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

http://www.kyst.dk/
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Teltet skal opstilles i Augustenborg Slotspark som vist på nedenstående kort. 

 

I ansøgningen anføres: 

Til genopsætning af teaterforestillingen Romeo + Julie ønsker Teatret Møllen at 

benytte Augustenborg Slotspark som location i Sønderborg Kommune i perioden 

15.-19. august 2020. 

 

Forestillingen opsættes i forbindelse med 100-året for Sønderjyllands 

genforening med Danmark, og Sønderborg Kommune bliver en del af 

forestillingens turné i august 2020. På turnéen spiller forestillingen både i 

Nordtyskland og Syd- og Sønderjylland, og kommer dermed bredt rundt i 

området, der historisk blev påvirket af den nye grænsedragning. 

 

En del af turnéen henlægges til hertugslotte. Fælles for de historiske bygninger er 

en intim og afsides beliggenhed, der henfører publikum til et magisk univers, og 

det har derfor også været vigtigt at placere forestillingen i Sønderborg 

Kommune ved et hertugslot. Teatret Møllen har foruden Augustiana været i 

kontakt med Sønderborg Slot, men da Slots- og Kulturstyrelsen varetager 

udlejningen af Slotshaven ved Sønderborg Slot, er lejeprisen ikke forenelig med 

forestillingens budget. For at det forsat skal være muligt at præsentere 

forestillingen i Sønderborg Kommune, er valget derfor faldet på Augustenborg. 

En fordel ved Augustenborg Slotspark er den naturskønne og mere 

afsidesliggende placering, der stadig er nem at nå fra Sønderborg by. 

Forestillingen spiller i et cirkustelt, som ønskes placeret på plænen bag 

Augustenborg Slot. Selve teltet måler 20 x 30 meter, og behøver til opsætning i 

alt 30 x 40 meter med barduner. I teltet opstilles publikumstribune med plads til 

300 tilskuere. 

 

 

 
Telttype der opstilles 

http://www.kyst.dk/
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Placering af telt 

 

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. 

 

http://www.kyst.dk/
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Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Det ansøgte berører alene kystzonen i en kortere periode og teltet opstilles på et 

areal, der i forvejen er kultiveret (slotspark). Da der således er alene er tale om et 

begrænset indgreb i kystlandskabet, som ikke medfører varige tilstandsændringer, 

finder Kystdirektoratet, at der kan meddeles dispensation til det ansøgte. 

 

Dispensationen meddeles på vilkår, at arealet efterlades i samme tilstand som før 

arrangementets afholdelse. 

 

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 

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. 

 

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Jan Kofod 

Winther på jkw@kyst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

 Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg, soenderborg@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Sønderborg, soenderborg@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk   

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

post@sonderborg.dk; dn@dn.dk; soenderborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

soenderjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; soenderborg@dof.dk;  

jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

kultur-fritid@sonderborg.dk; hnnl@sonderborg.dk 
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