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Aarhus Kommune  
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Kystdirektoratet 
J.nr. 19/01073-13 
Ref. Martin Kangas 
Christensen 
30-10-2019 
 

Dispensation til overdækket areal ved shelterplads 
 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til et etablere et overdække med bord og bænke ved en 
shelterplads på matr. 23a. Marselisborg, Århus Jorder i Aarhus kommune. 
 
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 
Shelterpladsen Hørhaven ligger syd for Århus centrum i en lille lysning i skoven. 
Pladsen består af 3 sheltere liggende rundt om en stor bålplads. Der er plads til ca. 
18 overnattende gæster eller dagsarrangementer på op til 50 deltagende. Stedet 
kan bruges til skoleudflugter og udendørs undervisning. Shelterne kan på lige fod 
benyttes af familier eller andre der ønsker en oplevelse i naturen, og kan efter det 
oplyste bookes uden betaling året rundt. 
 
Ansøger oplyser, at brugen af kommunens sheltere gennem de sidste år har 
været stærkt stigende og denne interesse ønsker ansøger at understøtte og 
udbygge. Ansøger vurderer, at et overdækket område som det ansøgte, vil gøre 
stedet endnu mere attraktivt og anvendeligt til mange formål. Det 
overdækkede område skal give mulighed for ophold under tag, tilberedning af 
måltider samt siddepladser til spisning, undervisning og andre aktiviteter. 
 

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

http://www.kyst.dk/
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Det overdækkede areal består af en åben konstruktion, der uden at lukke af for 
udsyn og kig gennem shelterpladsen og skoven, giver mulighed for ly og 
forskelligartede aktiviteter. 
 
Konstruktionen består af en tagflade der bæres af to delvist lukkede gavle samt en 
stolpe i midten. Under tagfladen er opstillet borde og bænke med siddepladser til 
ca. 20 personer. Konstruktionen udføres i rundtømmer og udformes så det 
tilpasser sig de tre eksisterende sheltere på pladsen. Taget beklædes med tagpap. 
Overdækket er ca. 3,6 x 10 meter i grundplan og ca. 2,8 meter højt. 
 

 
Visualisering af det søgte. Indsat fra ansøgningen. 
 
Syd for den lysning, som shelterpladsen ligger i, ses et parklignende areal, en 
feriekoloni og længere mod syd campingpladsen blommehaven. Terrænet skråner 
kraftigt ned mod vandet. Shelterpladsen ligger således ca. 38 meter over havet og 
ca. 160 meter fra havet. 

http://www.kyst.dk/
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Luftfoto af området. Shelterpladsen er markeret med en rød prik.  Det 
parklignende areal, feriekolonien og campingpladsen ligger syd for. Indsat fra 
SagGIS. 
 
Shelterpladsen ligger i fredskov areal. Der er indhentet tilladelse efter skovloven 
fra Miljøstyrelsen til det søgte anlæg. 
 
Nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 234 (habitatområde nr. 234, der 
ligger ca. 0,6 km. Væk, og Natura 2000-område nr. 59 (fuglebeskyttelsesområde 
nr. 30), der ligger ca. 10 km væk, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 
 

 

. 
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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.  
 
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. 
 
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 et overdække, der er frit tilgængelige for områdets 
besøgende. 
 
Kystdirektoratet vurderer, at der tale om et beskedent anlæg, som ikke vil påvirke 
oplevelsen af kystlandskabet nævneværdigt.  

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til det ansøgte.  
 
Kystdirektoratet lægger i denne forbindelse vægt på, at overdækket opføres i 
tilknytning til en eksisterende shelterplads, og at materialer og stil er tilpasset 
denne, hvorved det søgte anlæg ikke virker dominerende i landskabet. 
 
Kystdirektoratet lægger desuden vægt på at der er kultiverede arealer i området 
(park/græsplæne, stier), en feriekoloni og en campingplads. 
 
Endelig lægger Kystdirektoratet vægt på, at anlægget er trukket en smule væk fra 
kysten, er adskilt fra denne af en stor skrænt og ligger delvist skjult i et skovareal.  
 
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. 
 
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 

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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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 
 
 

 
Martin Kangas Christensen 
makch@kyst.dk 
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Afgørelsen er også sendt til:  
 Aarhus Kommune; miljoeogenergi@aarhus.dk; post@mtm.aarhus.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Århus, aarhus@dn.dk / 

soeren.hoejager@skolekom.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Århus Bugt, aarhus@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Århus, aarhus@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Direktør OCFF, Jens Brendstrup, jpb@ocff.dk  
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