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Anette og Kim Hansen  
Svanekvej 10 
3751 Østermarie 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/02677-13 
Ref. Christina Hattesen-
Hangård 
17-03-2020 
 

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af 
autocamperparkeringsplads inden for strandbeskyttelseslinjen på 
ejendommen matr. nr. 72b Rø, Helligdomsvej 9, 3760 Gudhjem i 
Bornholms Regionskommune 
 
Ansøgning 
I har pr. mail af 2. oktober 2019 fremsendt en ansøgning om dispensation til 
etablering af autocamperplads ved jeres landbrugsejendom inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 72b Rø i Bornholms 
Regionskommune. Der har løbende været dialog om muligheden for at tilpasse 
projektet. Den 2. marts 2020 blev den endelige ansøgning fastlagt. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af parkeringsplads til 12 
autocampere bestående af et græsareal og el-standere. 
 
Redegørelse for sagen 
Ejendommen er beliggende i landzonen og er noteret som landbrugsejendom i 
BBR. Ejendommen er delvis beliggende i den udvidede del af 
strandbeskyttelseslinjen der trådte i kraft den 1. juli 2000. Se figur 1. 
 

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

http://www.kyst.dk/
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Figur 1. Kort over den omtalte ejendom. Den røde prik marker ejendommen. De sorte 
streger markerer matrikelskel. Den gule skravering markerer den nuværende 
strandbeskyttelseslinje. 
 
Af ansøgningen fremgår det, at det er ønsket at etablere en 
autocamperparkeringsplads med plads til 12 autocampere i forlængelse af 
ejendommens maskinlænge i nordøstlig retning, således at der er direkte udsigt til 
Christiansø.  
 
I den oprindelige ansøgning er det ønsket at tilså arealet med græs og plante 
hække. Hækkene skal markere parkeringspladsen, dertil er det ønsket at etablere 
el standere, som autocamperne kan benytte. De individuelle parkeringspladser vil 
blive afmærket og have en størrelse på 8 x 5 meter. Se figur 2. 
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Figur 2. Materiale fra ansøgningen der viser placeringen af parkeringspladsen.  
 
Autocamperparkeringspladsen skal primært være tilgængelig i sommerhalvåret fra 
påsken til efterårsferien som et fast tilbud for autocampister.  
 
Udover selve etableringen af autocamperpladsen, fremgår det af ansøgningen at 
det også er ønsket at sikre, at de besøgende kan få deres affald og ”gråvand” 

håndteret forsvarligt og miljømæssigt ansvarligt. På sigt er det ligeledes ønsket at 
de besøgende kan håndtere deres kemiske toiletter forsvarligt og miljømæssigt 
ansvarligt på ejendommen.  
 
Af ansøgningen fremgår følgende begrundelse for at etablere 
autocamperparkeringspladsen:  
Autocamperturismen er et stærkt voksende segment i turistbranchen. Det er også 
tydeligt på Bornholm. Dette gælder ifølge opgørelse fra AutoCamperRådet ikke 
blot blandt danske autocamperfolk, men generelt for hele Europa. Der vil med 
etablering af p-pladser på Jakobsminde, Helligdomsvej 9, Gudhjem, blive skabt 
mulighed for at autocampister i højere grad også kan besøge Bornholm.  
På Bornholm er der ikke de særlige tilbud til netop dette segment og med en 
tilladelse til p-pladser på 
Jakobsminde, vil vi meget gerne være med til at åbne op for denne gruppe af 
turister. 
En autocamperturist søger derhen, hvor p-pladserne forbeholdt autocampere 
forefindes. Højt på listen blandt autocamperbrugere er fx naturskønne simple p-
pladser til overnatning. Parkeringspladserne, der ansøges dispensation for på 
Jakobsminde, er naturskønt placeret. Højt beliggende med udsigt over Østersøen 
og til Christiansø. 
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Afstanden fra parkeringspladserne til strandkanten er 250 meter brudt af en 
stærkt trafikeret landevej mellem pladserne og strandsiden. Dvs. at 
parkeringspladserne vil 
ikke være på strandsiden og vil dermed ikke tage hverken udsyn, betyde ændring 
i terræn eller forstyrre dyrelivet. Vi søger således ikke en dispensation direkte til 
vandkanten med de 'forstyrrelser' dette medfører. Stranden tilhører endvidere 
ejendommen og dermed os, men der er offentlig adgang. 
 
Kystdirektoratet varslede den 24. januar 2020 afslag til det ansøgte. På denne 
baggrund indsendte ansøger den 4. februar 2020 bemærkninger og ændrede 
ansøgningen.  
 
Af bemærkningerne til varslet fremgår følgende:  
Det første vilkår er at området vi ønsker at anvende til autocamperparkering 
hidtil har været anvendt til konventionelt landbrug. Med en omlægning til 
autocamperparkering, vil området dermed ikke længere blive udsat for det 
konventionelle landbrugs sprøjtegifte. Vi mener således at vi med en 
autocamperparkeringsplads ’behandler’ området mindre belastende og dermed 

mere i tråd med ønsket om at beskytte kystlandskabet. 
 
Med hensyn til forsvarlig håndtering af affald og gråvand, og på sigt forsvarlig 
håndtering af kemiske toiletter, vil enhver håndtering finde sted uden for 
strandbeskyttelseslinjen. 
Det andet vilkår er at der, som fremgår af bilagene til vores oprindelige 
ansøgning, mellem strandlinjen og den ønskede placering af 
autocamperparkeringspladsen, løber en af Bornholms absolut mest trafikerede 
veje; en vej, der har løbet der siden 1956. Den ønskede 
autocamperparkeringsplads er placeret på ’landsiden’ af landevejen og således 

længere væk fra kysten end vejen. Konkret ønsker vi 
autocamperparkeringspladsen anlagt ca. 250-260 meter fra kystlinjen og bagud, 
væk fra kysten. Dispensationen drejer sig således, som i oprindelig ansøgning 
specificeret, om 40-50 meter, hvor der, som området anvendes nu til 
konventionelt landbrug, er trafik af tunge landbrugsmaskiner. 
 
På baggrund af disse to forhold er det vores absolutte overbevisning, at den 
ønskede autocamperparkeringsplads på ingen måde vil medføre en 
merbelastning for kystlandskabet. 
 
Ligeledes begrunder ansøger den ønskede hæk med følgende: var idéen med at 
plante en lav hæk til markering af de enkelte parkeringspladser, blot ud fra en 
æstetisk vinkel og ud fra det faktum at området, som det fungerer pt. med 
konventionelt landbrug, tilplantes to gange årligt. Hækken ville dog til forskel fra 
det konventionelle landbrug, ikke være en etårige afgrøder. Ønsket med hækken 
var at den skulle have bestået af forskellige buskplanter, der kunne have 
tiltrukket et mangfoldigt fugle- og insektliv.  
 
Vi behøver ikke at plante en hæk og kan derfor sagtens trække dette bort fra 
vores ansøgning. 
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Derudover henviser ansøger til en artikel hvor miljøministeren åbner op for en 
delvis ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på udvalgte lokationer. På denne 
baggrund oplyser ejer at ansøgningen er i tråd med ministerens hensigt og hensyn.  
 
Slutteligt begrunder ansøger ansøgningen med at der er et eksplicit og aktuelt 
bornholmsk politisk ønske at fremme turismeudviklingen på Bornholm og ønsket 
er at åbne op for autocamperturismen, der pt. ikke er et tilgodeset segment, hvilket 
ansøger med den ønskede autocamperparkeringsplads vil kunne bidrage 
kvalitativt til. 
 
Den 7. februar 2020 kontaktede ansøger Kystdirektoratet telefonisk. I samtalen 
oplyser ansøger at det er underligt at man ikke kunne give dispensation til 
parkeringspladsen, når man kunne flytte den 40 meter og så var man ude af 
strandbeskyttelseslinjen.  Ansøger oplyser at grunden til de ønsker at etablere 
autocamperpladsen inden for strandbeskyttelseslinjen, er at det ikke er nødvendigt 
at foretage nogle ændringer, mens en placering uden for strandbeskyttelseslinjen 
ville betyde at der skulle anlægges vej mv.   
 
Ansøger ønsker således kun at søge om dispensation til autocamperpladsen og el 
standere og resten af den oprindelige ansøgning udgår. 
 
På baggrund af de nye oplysninger vurderede Kystdirektoratet ansøgningen igen 
og varslede afslag til det ansøgte den 18. februar 2020.  
 
Den 21. februar 2020 kontakter ansøger Kystdirektoratet på baggrund af det nye 
varsel på afslag. Ansøger oplyser at der er givet dispensation til 50 
autocamperpladser på Lolland. Dertil spørger ansøger indtil, hvorfor deres nabo 
har fået lov til at lave parkgolf.  
 
I samme forbindelse spørger ansøger ind til muligheden for 
bondegårdscampering, hvilke betyder at en landbrugsejendom må have tre 
enheder overnattende på ejendommen, uden at der skal tilladelse fra kommunen.  
Idet ansøger vil være indstillet på at tilpasse projektet således at der søges om 
parkeringsplads til 3 autocampere. 
 
Kystdirektoratet oplyser telefonisk den 2. marts 2020 at de 50 autocamperpladser 
på Lolland er etableret på et areal der tidligere har været en campingplads.  
Hvad angår parkgolf hos naboen, er det en lille del der ligger inden for 
strandbeskyttelseslinjen. Der er er givet dispensation til at anlægge nogle 
golfhuller, og hvor selve banerne vil blive slået.  
 
Hvad angår bondegårdscamping inden for strandbeskyttelseslinjen finder 
Kystdirektoratet ikke at der er en lempeligere praksis for denne type campering. 
Derfor vil en ansøgning om bondegårdscamping blive behandlet på lige fod med 
andre formere for campering. 
 
Den 3. marts 2020 blev det telefonisk oplyst at det vil koste mange penge at 
placere autocamperpladsen uden for strandbeskyttelseslinjen. På baggrund af det 
seneste varsel samt dialogen den 2. marts 2020, bliver det afklaret hvad ansøger 
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ønsker at få en afgørelse på, der kan påklages. Ansøger ønsker at ansøge om 12 
autocamperpladser med el-standere.  
 
Den ønskede placering til autocamperplads er beliggende ca. 2,5 km fra nærmeste 
Natura 2000 område. Det drejer sig on Natura 2000 område nr. 210 Spællinge 
Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne (habitatområde nr.159 Spællinge Ådal, 
Døndal og Helligdomsklipperne), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt 
beskyttelse af visse arter. 
 

 
 
Området hvor autocamperpladsen ønskes placeret er omfattet af skovbyggelinjen. 
 
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 
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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.  
 
Af ”Vejledning om 300 m strandbeskyttelses- og klitfredningszone” fremgår det, at 
en ændret anvendelse af en ejendom kan være omfattet af forbuddet i 
naturbeskyttelseslovens § 15, også selvom den ændrede anvendelse ikke medfører 
en fysisk ændring af det pågældende areal. Tilstandsændringen kan også alene ske 
som følge af en anden, og for naturen mere belastende, anvendelse. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at etablering af en autocamperparkeringsplads 
på landbrugsjord vil medføre en større aktivitet på ejendommen og dermed have 
en større belastning af kystområdet. Den ændrede anvendelse forudsætter således 
dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om 
strandbeskyttelseslinjen.  
 
Kystdirektoratet vurderer at den ændrede anvendelse vil medføre en periodevis 
betydeligt mere intensiv anvendelse af ejendommen. Kystdirektoratet finder ikke, 
at der i denne sag foreligger særlige forhold, der kan begrunde en fravigelse af den 
sædvanlige, restriktive praksis efter naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1.  
 
I vurderingen har Kystdirektoratets ydereligere lagt vægt på, at en 
autocamperplads på dette markstykke vil virke fremtrædende i landskabet trods 
vejen, der ligger mellem kysten og den ønskede placering, da 
strandbeskyttelseslinjen også tager sigte på at beskytte de bagved liggende 
kystområder.   
 
At der i dag er landbrug på ejendommen, finder Kystdirektoratet ikke taler for at 
ændre anvendelsen, da landbrugsdrift er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i 
naturbeskyttelsesloven § 15 a, stk. 1 nr. 1, og således ikke er sammenlignelig med 
andre anvendelsesformål som f.eks. autocamperplads. 
 
Det er indgået i vurderingen, at en dispensation vil kunne få en uønsket 
præcedensvirkning i andre lignende sager, dvs. at andre grundejere vil kunne få en 
forventning om at kunne opnå dispensation til lignende 
ændringer af arealanvendelsen. 
 
Samlet set finder Kystdirektoratet ikke, at der er tale om et særligt tilfælde, som 
kan begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af den 
ansøgte autocamperplads. At autocamperturismen er et stærkt voksende segment i 
turistbranchen og at der er politisk ønske om at fremme turismen på Bornholm 
fører ikke til andet resultat. Ligeledes fører det ikke til andet resultat at den 

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 

 

ønskede autocamperplads blot kan flyttes 40 meter og så er den placeret uden for 
strandbeskyttelseslinjen, da reglerne inden for strandbeskyttelseslinjen har det 
samme formål i hele den udpegede beskyttelseszone.  
  
Derudover vil Kystdirektoratet gøre opmærksom på, at den udtalelse fra 
miljøministeren, som der henvises til, drejer sig om ophævelse af 
strandbeskyttelseslinjen på en rækker havnearealer. Denne mulighed for at 
ophæve strandbeskyttelseslinjen blev givet i forbindelse med ændringen af 
naturbeskyttelsesloven i 2017. Derfor er denne udtalelse ikke relevant i dette 
sammenhæng.  
 
Kystdirektoratet har ikke med denne afgørelse foretaget en vurdering af, om det 
ansøgte kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, idet der meddeles afslag. 
 
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 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
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Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 
naturbeskyttelsesloven. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Christina Hattesen-Hangård 
+45 20 93 17 86 
cvj@kyst.dk 
 
 
 
 
 Afgørelsen er sendt til:  

 Bornholms Kommune, post@brk.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Bornholm, bornholm@dn.dk 
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Bornholm bornholm@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, Bornholm, bornholm@dof.dk 
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 

oestkredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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