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Aarhus Kommune  
Lisa Amby Mortensen 
Karen Blixens Boulevard 7  
8220 Brabrand 
 
 
 Sendt på mail til:  liaj@aarhus.dk         

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/00892-5 
Ref. Lone Sivertsen 
27-03-2020 
 

Dispensation til opstilling af affaldsbeholdere og midlertidige skilte 
inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 20, 
Marselisborg, Aarhus Jorder, Strandskovvej 23 og 30, 8270 Højbjerg, i 
Aarhus Kommune. 
 
 
Ansøgning 
Aarhus Kommune har pr. mail af den 13.02.2020 fremsendt ansøgning om 
dispensation til opstilling af midlertidige skilte og permanente affaldscontainere 
inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 20, Marselisborg, 
Aarhus Jorder, Strandskovvej 23 og 30, 8270 Højbjerg, i Aarhus Kommune. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af 5 affaldsbeholdere og til midlertidig opsætning 
af skilte ved Moesgaard Strand. 
 
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. 
 
 Dispensationen er givet på følgende vilkår: 

 Eksisterende affaldsbeholdere fjernes.  
 Dispensation for skiltning er midlertidig og udløber den 31. august 2020 

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 
Der er søgt om opstilling af affaldscontainere og skiltning på både Bellevue Strand 
og Moesgård Strand. Aarhus Kommune har modtaget afgørelse vedr. Bellevue 
Strand. 
 
Aarhus Kommune har søgt om permanent opstilling af 2 pladser med i alt 5 
affaldscontainere samt midlertidig skiltning i perioden 1. maj – 31. august 2020 på 
Moesgaard Strand, som er beliggende inden for delvist strandbeskyttet område. Se 
figur 1. 
 
Affaldscontainerne skal erstatte alle de små affaldsbeholdere der pt. er at finde på 
Moesgaard Strand, hvor der i stedet indrettes 2 pladser med i alt 5 
affaldscontainere. Se figur 2 og 3. 
 
Af korrespondance af den 19.03.2020 fremgår det: 
 
På Moesgård ønsker vi: 

- At sætte 2 x model 2500 og 1 x model 1300 op på den store 
sorteringsstation. 

- At sætte 1 x model 2500 og 1 x model 1300 op på den lille 
sorteringsstation. 
 

Skiltene der opstilles er flytbare og midlertidige flødebolle-skilte og skal fremme 
en adfærdsændring mod brug af de nye containere. Typen og dimensioner fremgår 
af figur 4. 
 
Af ansøgningen af den 13,02.2020 fremgår det: 
 
” Grundet store udfordringer med affaldsmængder på strandene og krav til 

affaldssortering fra BlåFlag, vil Aarhus Kommune, i sommeren 2020, lave forsøg 
med "sorterings-/affaldsstationer" på 2 af Aarhus Kommunes mest besøgte 
BlåFlag strande.  
 
Vi vil fjerne alle eksisterende små affaldsspande og erstatter dem med større 
overjordiske beholdere med hhv. 600 l., 1300 l. eller 2500 l., med mulighed for 
sortering i flere fraktioner. Ved stationerne vil der også være et mindre stativ 
med mobile kegleformede strandaskebæger, man kan tage med på stranden og 
tømme bagefter. Målet er at mindske løs affald på selve stranden og arealer 
omkring, samt skabe et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. 
 
For at en sådan ændring i adfærd skal lykkedes vil det kræve en del 
kommunikation, hvorfor mindre midlertidige flytbare skilte skal henvise til 
affaldsstationerne. Dette er fra d. 1. maj til31. august.” 
         
Størrelsen på containere og antallet af skilte der ønskes opstillet er ændret af 
ansøger siden modtagelsen af ansøgningen til sagen var fuldt oplyst. 
Aarhus Kommune havde først ansøgt om opstilling af betydeligt flere skilte, og har 
den 19.03.2020 meddelt følgende: 
”Antal skilte er reduceret væsentlig, da erfaringer fra andre kommuner viser, at 
det er mest effektivt at informere ved indgange til de berørte arealer”. 

http://www.kyst.dk/
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Figur 1. Strandbeskyttelseslinjen er markeret med gul skravering. 
 

http://www.kyst.dk/
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Figur 2. Opstilling af skiltning i testperioden er markeret med turkis skrift og de 
orange prikker angiver affaldsstationerne. 
 

http://www.kyst.dk/
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Figur 3. Visualisering jf. ansøgning af affaldscontainerne der opstilles 2 steder. 
 

 
 
Figur 4. Visualisering af såkaldte flødebolle-skilte som opstilles 4 steder. 
 

http://www.kyst.dk/
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Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 234 ’Giber Å, Enemærket 
og Skåde Havbakker’ (habitatområde nr. 234), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. 
december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Nærmeste 
fuglebeskyttelsesområde er nr. 30 Kysing Fjord, ligger ca. 7 km syd for matriklen i 
Natura 2000-område 59 ’Kysing Fjord’. 
 
Områdets udpegningsgrundlag: 

 
 

 
 
Udpegningsgrundlaget for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder er i 
gang med at blive opdateret. I forslaget til ændringer af de ovenstående 
udpegningsgrundlag, der var i høring frem til den 15. november 2019, fremgår 
følgende ændringer:  

- Udpegningsgrundlaget for habitatområde 234 tilføjes habitatnaturtypen 
Skovbevoksede tørvemoser 

 
I området er der kortlagt habitatnaturtyperne Elle- og askeskov (91Eo), Bøg på 
muld (9130), Næringsrig sø (3150), Kransnålalge-sø (3140) og Kalkoverdrev 
(6210), dog uden for anlægsområderne for hvor skilte og affaldscontainere ønskes 
opstillet. Derudover er der også kortlagt potentielle levesteder for stor 
vandsalamander i området. 
 
På Danmarks Miljøportal er stor vandsalamander og løvfrø registreret på 
matriklen. Løvfrø er en bilag IV-art og stor vandsalamander er både en bilag IV-art 
og på udpegningsgrundlaget for habitatområde 234. Derudover har 
Kystdirektoratet ikke kendskab til, at der er registreret andre arter på 
udpegningsgrundlaget eller bilag IV-arter i området. 
 
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 

http://www.kyst.dk/
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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.  
 
Kystdirektoratet finder at midlertidig opstilling af informationsskilte der skal 
oplyse om 2 affaldscontainerpladser der placeres nær stranden, men 
tilbagetrukket fra strandbredden, er til støtte for en ren strand og et renere 
friluftsliv og dermed til fremme af turismen, og vurderes omfattet af ovennævnte 
praksis. 
 
Endvidere er der lagt vægt på at den tilladte placering for affaldssortering er 
indpasset i området, at den ikke vurderes skæmmende for kystlandskabet og 
endelig er der lagt vægt på at kommunen fjerner alle eksisterende små 

http://www.kyst.dk/
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affaldsbeholdere og erstatter dem med 2 små containerpladser, hvor den ene 
opstilles i tilknytning til parkeringspladsen.  
 
På baggrund af at det i forvejen er et velbesøgt område, og det ansøgte etableres 
uden for habitatnaturen, vurderer Kystdirektoratet, at det ansøgte ikke vil have en 
væsentlig påvirkning på den kortlagte habitatnatur i området.  
 
På Danmarks Miljøportal er der som sagt registreret stor vandsalamander og 
løvfrø i området. Kystdirektoratet vurderer at arterne og deres yngle- og 
rasteområder ikke vil påvirkes væsentligt at det ansøgte. Det skyldes, at 
anlægsområderne er i højere liggende tørt terræn, hvorimod disse arter er 
tilknyttet de lavere og vådere naturtyper i området. I denne sammenhæng lægges 
der også vægt på at anlægsområdet er et velbesøgt område med mange mennesker 
og biler.   
 
Det er derfor 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 således efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 
en væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og arter, som området er 
udpeget for at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere 
konsekvensvurdering.  
 
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 
beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for andre 
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. 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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. 
 
 
       
 
Med venlig hilsen 

 
 
Lone Sivertsen 
 +45 22 57 18 31 
Lone.Sivertsen@kyst.dk 

 
Afgørelsen er 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  
 Miljøstyrelsen, Østjylland, ojl@mst.dk   
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