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Nyborg Kommune  

Rådhuset - Torvet 1 

5800 Nyborg 

 

Rebecca Roca-Eriksen <rere@nyborg.dk> 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/03292-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

11-01-2020 

 

Rammdispensation for årene 2020-2026  til opstilling af telte, grille og 

andet udstyr ved Broløbet Storebælt ved målområdet på stranden i 

Nyborg, matr.nr. 1c og 1vl, Nyborg markjorde, Nyborg Kommune. 

 

 

Ansøgning 

Per Hansen har som løbsleder for ”Broløbet Storebælt” den 27. november 2019, 

fremsendt en ansøgning om dispensation til opstilling af telte, lille scene og 

grillfaciliteter på strandarealet matr. nr. 1c og 1vl Nyborg Markjorde, i forbindelse 

med afholdelse af broløbet den 20. juni 2020. Arealerne ejes af Nyborg Kommune. 

 

Kystdirektoratet har vurderet, at dispensationen skal udarbejdes som en 

rammedispensation til ejer af arealet – Nyborg Kommune. Kommunen kan 

herefter som ejer af arealet fastsætte de nærmer vilkår for de enkelte løb til og med 

år 2026, inden for en nærmere i afgørelsen fastsat ramme.  

 

Afgørelse  

Kystdirektoratet giver hermed Nyborg Kommune en rammedispensation i medfør 

af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at kommunen – som ejer af 

arealet - kan tillade anvendelse af arealet som målområde for Broløbet på 

nedennævnte rammevilkår. 

 

Nyborg Kommune fastsætter de nærmere betingelse, vilkår og begræns-ninger for 

den konkrete anvendelse af arealerne. 

 

Dispensationen er tidsbegrænset fra 2020 til og med 2026. 

  

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 

.  

http://www.kyst.dk/
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.  

 

Rammevilkår for dispensationen  

Dispensationen er meddelt på følgende rammevilkår: 

- Arrangementet kan afholdes på de i afgørelsen viste områder i forbindelse med 

”Broløbet” i en periode på 1 dages varighed. Opstilling kan påbegyndes 6 dage 

før afholdelsen og arealet skal være ryddet senest 4 dage efter afholdelsen. 

 

- Arrangementet må ikke hindre adgang til og langs med stranden. 

 

- Arealet skal efterlades ryddet og i oprindelig stand. 

 

- Der kan opstilles midlertidige telte, lille scene samt grillfaciliteter og anlæg, 

der tjener områdets anvendelse som målområde, jf. redegørelsen for sagen. 

 

- Mindre fravigelser af det udpegede område kan ske såfremt 

sikkerhedsmæssige forhold tilsiger dette. 

 

- Nyborg Kommune fastsætter de nærmer betingelse, vilkår og begrænsninger 

for den konkrete anvendelse af arealet, herunder indskrænkninger af de 

meddelte rammevilkår. 

 

 

Redegørelse for sagen 

I forbindelse med Broløbet” den 20 juni 2020 er der behov for faciliteter på et 

areal i tilknytning til målområdet, hvor der midlertidig kan opstilles forskellige 

faciliteter for deltagerne. 

 

I ansøgningen anføres: 

Til arrangementet starter 10.500 deltagere i Korsør og løber hele vejen til 

Knudshoved (½ maraton). Som noget helt unikt har vi fået adgang til Sprogø, 

hvor 4500 løbere (1/4 maraton) inden løbet får en oplevelse med små foredrag 

om Øen i midten f.eks. dyrelivet/faunaen på øen, Pigehjemmet, byggeriet af 

broen osv. 

Alle slutter af i Knudshoved hvor målet er – nærmere bestemt Hjejlevej i Nyborg. 

 

Løbet starter kl. 16.30 og deltagerne forventes i mål mellem kl. 18.00 og kl. 

20.00. 

 

Løberne kommer fra hele landet + det store udland. Inden løberne skal hjem igen 

vil en del af dem gerne have lidt fast føde. Vi tilbyder løberne at de kan deltage i 

vores ”fællesspisning”. De tilkøber hjemmefra en af vores varianter af aftensmad, 

f.eks. buffet eller noget grill. Alle modtager frugt, vand og sodavand i 

målområdet og til de ubeslutsomme vil der også være mulighed for at købe 

sandwich mv. 

 

Målområdet ligger helt unikt ned til stranden i Nyborg og netop stranden ønskes 

inddraget, som en del af målområdet. 

http://www.kyst.dk/
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Vi forestiller os, at deltagerne når de er kommet i mål (og fået deres bagage) vil 

søge ned på stranden for at få et sidste kig på broen, måske bade og ellers bare 

slappe af. 

 

Der ansøges om dispensation til, at der på stranden må opstilles omkring 6 telte 

(muligvis placeret som på nedenstående skitse), en lille scene og grillfaciliteter. 

Teltene og grillene skal bruges til deltagernes fællesspisning (afhængig af deres 

valg), udskænkning af en enkelt fadøl osv. Scenen er til musik. Stranden/området 

vil være tilgængeligt for alle. 

 

 

 
Arrangementsareal samt eksempel på opstilling 

 

Ejendommen er beliggende i/op til Natura 2000-område nr. 116 – Centrale 

Storebælt (habitatområde nr. 100), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 

om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter. 

 

 

 
 

På baggrund af arrangementets karakter og midlertidige varighed vurderes det, at 

dette ikke medfører en væsentlig, negativ påvirkning af Natura 2000-området 

herunder habitatnaturtyperne 1210 Enårig vegetation på stenede strandvold og 

1220 Flerårig vegetation på stenede strande. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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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 arealover-

førsel, 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 er Kystdirektoratets vurdering, at på baggrund af arrangementets størrelse, 

kompleksitet og tilbagevendende karakter samt at det afholdes på arealert ejet af 

Nyborg Kommune, bør en dispensation udformes som en rammedispensation 

gældende i perioden 2020-2026, der meddeles ejer af arealet (kommunen), som 

herefter kan meddele de nærmere vilkår for arrangementets afholdelse. Herved 

sikres hensynet til ejers interesser ligesom der muliggøres en løbende tilpasning af 

arrangementet inden for de fastsatte rammer. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der er tale om et særligt forhold, hvorfor der 

herved meddeles dispensation til anvendelse af arealet som målområdefor 

”Broløbet” i perioden 2020-2026. Nyborg Kommune fastsætter de nærmere vilkår 

http://www.kyst.dk/
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for de enkelte arrangementer inden for de beskrevne rammevilkår jf. afsnittet 

herom.  

 

Det indgår i direktoratets vurdering, at arrangementet er tidsmæssigt begrænset til 

en relativt kort periode samt til et relativt begrænset areal. 

 

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 

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: 

 

 Nyborg Kommune, kommune@nyborg.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, Nyborg, nyborg@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Fyn-nord, fynnord@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Nyborg, nyborg@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 
fynskredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

kommune@nyborg.dk; dn@dn.dk; nyborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

fynnord@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; nyborg@dof.dk; 

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

chwt@nyborg.dk; rere@nyborg.dk; ph@regionsjaelland.dk 
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