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Brugsen Helgenæs  

Asgilhøjevej 16 

8420 Knebel 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/03052-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

15-01-2020 

 

Afslag på dispensation til udvidelse af parkeringsplads med 500 m² 

mv. ed Brugsen inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. nr. 3a, 

Kongsgård Indmark, Helgenæs, Asgilhøjevej 16, 8420 Knebel, Syddjurs 

Kommune 

 

 

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet meddelte den 1. november 2018 dispensation til arealoverførsel, 

terrænændring og udvidelse af parkeringsplads med 145 m² ved Brugsen inden for 

strandbeskyttelseslinjen, matr. nr. 3a, Kongsgård Indmark, Helgenæs, Asgilhøjevej 

16, 8420 Knebel, Syddjurs Kommune. 

 

Ved ansøgning af 5. november 2019 har I ansøgt om dispensation til yderligere 

udvidelse af parkeringsplads med ca. 500 m² til i alt 650 m². 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til yderligere udvidelse af parkeringsplads, ud over hvad der 

blev meddelt dispensation til ved afgørelse af  1. november 2018. 

 

Afgørelsen kan påklages jf. afsnittet herom sidst i afgørelsen. 

 

Redegørelse for sagen 

Brugsen ligger i landsbyen Kongsgårde. Bebyggelsen i landsbyen var ikke omfatte 

af den tidligere gældende strandbeskyttelseslinje der stort set løb mellem kysten 

og bebyggelsen, men ved udvidelsen i 2002 blev arealerne rundt landsbyen omfat-

tet af den ny 300 m-linje. De omhandlede arealer, hvor udvidelsen af parkerings-

pladsen ønskes foretaget var omfattet af den oprindelige beskyttelseslinje. 

 

Der er i sommerhalvåret for ringe kapacitet på pladsen, hvorfor der parkeres 

uhensigtsmæssigt i området omkring brugsen. 

 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Tidligere afgørelse 

I ansøgte den 18. september 2017 om at udvidelse af den eksisterende 

parkeringsplads med ca. 700 m² med henblik på at etablere flere 

parkeringspladser, muliggøre ændringer ved indgangsparti m.v.  

Kystdirektoratet tilkendegav den 13. juni 2018 følgende overfor ansøger: 

Som udgangspunkt kan vi ikke dispensere til terrænændringerne og 

asfaltpålæggelsen, som ansøgt i forbindelse med anlæg af ny parkeringsplads. Det 

vurderes at være en ændring der påvirker kystlandskabet i væsentlig grad. 

En mulighed for at opnå dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af 

parkering, kan være at etablere en offentligt tilgængelig parkeringsplads på arealet. 

Begrundelsen for og formålet med en sådan parkeringsplads skal være at forbedre 

adgangen til rekreative områder og vil således også kunne benyttes af besøgende ved 

kystområderne.  

En offentligt tilgængelig parkeringsplads i terræn og med belægning i form af 

græsarmering/biogitter, der kan lægges ovenpå eksisterende vegetation, vil således 

have lettere ved at opnå dispensation, end det ansøgte. 

 

På baggrund af denne udmelding fremsendtes en reduceret ansøgning om en 

begrænset udvidelse på 145 m², således eksisterende parkeringsarealer kunne 

opretholdes og forskydes samtidig med at indgangsparti blev flyttet mv. 

 

I den nye ansøgning blev anført: 

Hermed ansøgning om udvidelse af eksisterende P-plads med 3 meter og afsluttende 

skrå anlæg med beplantning ned mod det eksisterende terræn.  

Vi har i bestyrelsen besluttet at bibeholde det nuværende antal P-pladser, men for at 

udføre de øvrige, i ansøgningen beskrevne aktiviteter, har vi behov for den ovenfor 

nævnte udvidelse af den eksisterende P-plads. Vi syntes ikke at denne begrænsede 

udvidelse på 3 meter, i forhold til de tidligere ansøgte 22 meter, påvirker 

kystlandskabet i væsentlig grad. I forhold til det tilstødende kystlandskab er det et 

yderst lille indgreb i dette. 

 

Kystdirektoratet dispenserede herefter den 1. november 2018, til den reducerede 

udvidelse. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Nærværende ansøgning 

Nærværende ansøgning omfatter yderligere udvidelse langs stranden med ca. 500 

m², ud over udvidelsen på ca. 145 m² jf. den gældende dispensation. Herved vil 

kapaciteten kunne øges til 28 parkeringspladser, hvilket vurderes at være 

tilstrækkelig i sommermånederne. 

 

 
Samlet plan for ombygning – herunder nye parkeringspladser 

 

 

 

 

 
 

http://www.kyst.dk/
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Oprindelig 100 m-linje 

 

 
Nuværende 300 m-linje (skraveret areal) 

 

http://www.kyst.dk/
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I ansøgningen anføres: 

 

 

 

 
 

 

Ejendommen er beliggende inden for skovbyggelinjen og op til Natura 2000-

område nr. 51 Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs (habitatområde nr. 47), 

jf. bekendtgørelse nr. 1240 af 24. oktober 2018 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.   

 

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 

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. 

http://www.kyst.dk/
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Den omhandlede virksomhed – Brugsen – ligger bag den oprindelige 100.m 

strandbeskyttelseslinje, og udvidelsen af parkeringspladsen omfatter et areal 

beliggende inden for den oprindelige 100 m-linje. 

 

Det er tilkendegivet i bemærkningerne til kystlovforslaget, at der i rimeligt omfang 

vil kunne disponeres for forbuddet mod tilstandsændringer til efterkommelse af 

ønsker fra eksisterende virksomheder i den udvidede strandbeskyttelseszone om 

arealmæssigt begrænsede udvidelser, som er nødvendige for at virksomheden kan 

tilpasse sig udviklingen. 

 

En sådan dispensation til af hensyn til virksomhedens tilpasning til udviklingen 

bør imidlertid sikre, at udvidelsen holdes indenfor virksomhedens eksisterende 

samlede bebyggelsesområde, og der bør så vidt muligt ikke tillades byggeri 

nærmere kysten end den eksisterende bebyggelse og i hvert fald ikke søværts den 

hidtil gældende beskyttelseslinje. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering – som tilkendegivet i forbindelse med den 

oprindelige ansøgning – at der ikke bør udvides yderligere inden for den 

oprindelige strandbeskyttelseszone langs kysten. Den ansøgte udvidelse vil udgøre 

et markant indgreb i det åbne kystlandskab, og uanset dette er de eneste 

”ubebyggede” arealer, der ligger i direkte tilknytning til virksomheden, finder 

Kystdirektoratet ikke, at der bør dispenseres som ansøgt. 

 

Kystdirektoratet meddeler efter en samlet vurdering af sagen afslag på det ansøgte. 

 

Det indgår i vurderingen, at udvidelsen alene skal afhjælpe et sæsonbetonet 

kapacitetsproblem. 

 

Såfremt muligheden skulle vise sig, at der ville kunne anlægges en parkeringsplads 

på de tilgrænsende markarealer der ligger i den udvidede del af strandbeskyt-

telseszonen bag Brugsen og i tilknytning til den bymæssige bebyggelse, finder 

Kystdirektoratet at der vil kunne dispenseres til anlæg af yderligere parkerings-

arealer her, uanset disse ikke måtte ligge i direkte tilknytning til virksomheden. 

 

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 

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 8 

 

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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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/
mailto:jkw@kyst.dk
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Afgørelsen er sendt til: 

 

 Syddjurs Kommune, syddjurs@syddjurs.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforenings, Syddjurs, syddjurs@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Østjylland, oestjylland@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forenings, Syddjurs, syddjurs@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

syddjurs@syddjurs.dk; dn@dn.dk; syddjurs@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

oestjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; syddjurs@dof.dk; 

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

bentdanielsen183@icloud.com 
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