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Kaizing ApS  
c/o Helle Riis Kastanjeparken 38  
8700 Horsens 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/02124-3 
Ref. Jacob Hansen Rye 
03-04-2020 
 

Dispensation til offentlige rekreative anlæg inden for 
strandbeskyttelseslinjen på Endelave Havn, matr. 7000a, Endelave By, 
Endelave, Endelave Havn 1, 8789 Endelave, Horsens 
 
Ansøgning 
Du har pr. mail af 7. marts 2019 fremsendt en ansøgning om dispensation til 
offentlige rekreative anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen 
matr. nr. 7000a, Endelave By, Endelave, Endelave Havn 1, 8789 Endelave. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte, jf. redegørelsen. 
 
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. 
 
Der er den 3. april 2020 meddelt tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven til de dele af 
anlægget der etableres på søterritoriet. 
 
Redegørelse for sagen 
Projektet omfatter etablering af et broanlæg til Aktiv Ø på Endelave, bestående af 
en VANDDEL og LANDDEL. 
Anlægget består af en permanent rampe, høj terrasse delvist afskærmet med 
transparent glasafskærmning, en trappe/siddetrappe på molekonstruktionen samt 
et badebroanlæg i vand, der nedtages i vinterhalvåret.  
 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Projekttegning fra ansøgningen, der viser det samlede projekt. Denne sag 
omhandler punkterne 1-5, samt 16 og 17. 
 
Anlægget placeres på den vestlige dækmole på den fremskudte Endelave Havn, 
indikeret med en rød prik på nedenstående kortudsnit. 

 

http://www.kyst.dk/
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01: Rampe/gangbro 

 
Skitse fra ansøgningen, der viser gangbro fra den eksisterende sti på indersiden af 
molen. 
 
Gangbroen er 1,8 m bred og etableres med rækværk på den ene side. Gangbroen 
opbygges i træ. 
 
02: Udsigten og 04 Trappe 

 
Skitse fra ansøgningen, der viser Udsigten og trappe over stenglaciet til 
vinterbadebroen. 
 
Udsigten er en let hævet terrasse (omtrent 1,5 m over terræn), der mod øst er 
afskærmet med en lamel- eller glasskærm (1-1,5 m høj). Terrassens størrelse er 
ikke nærmere angivet, men det vurderes at den er omtrent 50 m2. Terrassen er 
hævet for at give adgang over stenglaciets top. 
 
03 Siddetrappe og 05 Soltrappe 

 
Skitse fra ansøgningen, der viser Siddetrappe og Soltrappe, der ligger sammen 
med men syd for Udsigten. 
 
Disse to trappekonstruktioner indbyder til ophold og har nærmest karakter af 
terrasser i niveauer. Tilsammen dækker disse omtrent 50 m2 (anslået). 

http://www.kyst.dk/
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16 Stangtennis og 17 Stangfodbold 
På hver side af rampen opstilles tre stænger til henholdsvis stangtennis og –
fodbold. 
 
Anlægget vil i sin helhed (både landdel og vanddel) være fuldt offentligt 
tilgængeligt, dog tages dele af vanddelen ind om vinteren. 
 
Materialer: 
Terrassen opbygges som en trækonstruktion i konstruktionstræ (trykimprægnet) 
på borede betonpæle eller skruefundamenter. Overfladerne vil bestå af IPE-træ til 
et maritimt og agressivt miljø.  
Afskærmning vil hovedsageligt bestå af brudsikkert glas påført tryk, så fugle ikke 
flyver ind i glasset og med en lodret lamelafskærmning.  
Under terrassen kan der indrettes med opbevaring og lukkes på siderne mod 
terræn.  
Rampekontruktionen er åben mod terræn, så den fremstår som svævende og ikke 
deler områderne.  
Konstruktionen til soltrappen på molesiden vil blive funderet på molen med 
indstøbning af forankringer, hvorpå der opbygges en træ eller stålramme til 
trappekonstruktionen opbygget i træ. 
 
Anlægsstedet er omfattet af lokalplan 70 for Endelave, men er beliggende i 
landzone. I lokalplanen er det angivet at delområde 1.B bl.a. omfatter havnen (§ 
3.02). Lokalplanen indeholder derudover kun en bestemmelse om havnen (§ 6.03) 
og derudover ikke yderligere beskrivelser eller bestemmelser for dette område. 
 

 
Skrå skitse fra ansøgningen, der illustrerer det samlede projekt. 
 
Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 56, Horsens Fjord, havet 
øst for og Endelave (habitatområde nr. 52, fuglebeskyttelsesområde nr. 36), jf. 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 

http://www.kyst.dk/
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Der er ikke kendskab til naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget på 
anlægsstedet. Kystdirektoratet har som en del af tilladelse til anlæg på søterritoriet 
(Kystbeskyttelsesloven) vurderet at projektet ikke forudsætter en nærmere 
konsekvensvurdering af påvirkningen på Natura 2000-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 
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.  
 

http://www.kyst.dk/
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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 
Naturbeskyttelseslovens § 15b er en undtagelsesbestemmelse om havneanlæg, 
samt arealer der er omfattet af en lokalplan, de rudlægger et område til 
havneformål. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at denne gældende lokalplan ikke i 
tilstrækkelig grad præciserer havnen som et selvstændigt område, da delområdet 
1.b også indeholder store dele af den centrale del af Endelave By. Havnens 
afgrænsning kan således ikke identificeres gennem lokalplanen. 
Kystdirektoratet finder endvidere ikke at der er tale om mindre anlæg til 
besøgende på havnen, jf. lovens § 15b, stk. 2, nr. 2. 
 
Projektets landdel er en tilstandsændring, jf. § 15, stk. 1, der ikke er undtaget af 
andre bestemmelser. Sagen er herefter behandlet efter lovens § 65b, stk. 1. 
 
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. 
 
Det er Kystdirektoratet at projektet i sin helhed ikke kan karakteriseres som en 
mindre foranstaltning, idet der samlet set er tale om mere end 100 m2 anlæg, der 
endvidere fremstår let hævet (1,5 m og med rækværk/læskærme yderligere 1-1,5  m 
op). Anlæggene er dog frit tilgængelige for områdets besøgende. 
 
Kystdirektoratet vurderer, at der tale om et anlæg, der er hjemmehørende på en 
central havn i et bysamfund. I det konkrete tilfælde er der dog tale om en mindre ø 
med en mindre by og havn. Ved en tilsvarende havn på fastlandet eller på en større 
ø, ville vurderingen muligvis være anderledes, men der er her tale om en helt 
central placering i lokalsamfundet, og at vandsportsaktiviteter på øen stort set 
samles på dette sted. 
 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet lægger endvidere vægt på at der er tale om anlæg på et allerede 
konstrueret anlæg (havnemole), der trods sin flade og åbne udformning har et 
tydeligt teknisk præg. 
 
Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til det ansøgte, idet 
der samlet set vurderes at være tale om et ganske særligt tilfælde. 
 
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. 
 
Med venlig hilsen 

 
Jacob Hansen Rye 
   
jhr@kyst.dk 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Horsens Kommune, horsens.kommune@horsens.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, horsens@dn.dk 
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet, soehoejlandet@friluftsraadet.dk; 

jankarnoe@gmail.com  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, horsens@dof.dk 
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

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