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Ringkøbing-Skjern Kommune  
Ved Fjorden 6 
6950 Ringkøbing 
ATT: Heidi Vang Grosmann  
Med kopi til: "AFRY, repræsentant for ansøger" 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/00311-3 
Ref. Christina Hattesen-
Hangård 
30-04-2020 
 

Dispensation til etablering af rundkørsel, omfartsvej med tilhørende 
grøfter, forlængelse af eksisterende cykelsti samt tilhørende 
matrikulære ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen på 
ejendomme matr. nr. 211mv, 34fl, 34fm, 35b, 217h, 217z og 37da Søgård 
Hgd., Nysogn, i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
Ansøgning 
I forbindelse med planlægningen af Lalandia Søndervig Feriepark har AFRY på 
vegne af Ringkøbing-Skjern Kommune, den 20. januar 2020 indsendt en 
ansøgning om dispensation til etablering af rundkørsel, omfartsvej med tilhørende 
grøfter, forlængelse af eksisterende cykelsti samt tilhørende matrikulære 
ændringer på ovennævnte ejendomme i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 
Kommunen har den 24. april 2020, indsendt samtykke fra lodsejerne til etablering 
af infrastruktur på deres matrikler.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af rundkørsel, omfartsvej med tilhørende grøfter 
samt forlængelse af eksisterende cykelsti som beskrevet, samt tilhørende 
matrikulære ændringer. 
 
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. 
  

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 
Matriklerne hvor de forskellige anlæg ønskes etableret er beliggende inden for 
strandbeskyttelseslinjen. Se fig. 1.  
 

 
Fig. 1. Kort over de omtalte ejendomme. De røde prikker marker ejendommene. De sorte 
streger markerer matrikelskel. Den gule skravering markerer strandbeskyttelseslinjen. 
 
Den 9. november 2015 fik kommunen dispensation til projektet Søndervig 
Feriepark efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme jf. planloven § 5. 
 
I forbindelse med planlægningen af Lalandia Søndervig feriepark er det blevet 
konstateret et behov for at etablere en adgangsvej til ferieparken, separat fra det 
øvrige vejsystem i Søndervig, for dermed ikke at belaste dette yderligere. 
 
Af ansøgningen fremgår det, at det eksisterende kryds Søndervig 
Landevej/Holmsland Klitvej/ Houvig Klitvej i dag er meget belastet med lange 
køer i forbindelse med højsæson for feriegæster og det vil derfor medføre 
væsentlige gener, hvis gæster til Lalandia Søndervig skal passere dette kryds. 
 
Det fremgår af ansøgningen at projektet til dels skal fungere som effektiv adgang 
til Lalandia Søndervig, dels vil det fungere som en aflastning for krydset Søndervig 
Landevej/Holmsland Klitvej/Houvig Klitvej, ved at føre en stor del at den syd/øst 
gående trafik uden om Søndervig bymidte. 
 

http://www.kyst.dk/
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Dertil oplyses det at projektet vil fremme trafiksikkerheden i Søndervig by og 
ligeledes understøtte projektet Lalandia Søndervig. 
 
Arealet hvor man ønsker at etablere rundkørsel, omfartsvej med grøfter samt at 
forlænge cykelstien, er i dag dyrkede marker der er beliggende omkring og syd for 
Søndervig Landevej, der ligger på en ca. 1,5-2 m høj dæmning og markerer en 
fysisk barriere i forhold til Ringkøbing Fjord.  
 
Ansøger oplyser at der gennem screening via Danmarks Miljøportal ikke er 
fundet bilag IV- arter inden for projektområdet. Der er konstateret § 3 beskyttet 
strandeng i en område lige syd for Søndervig Landevej, samt et beskyttet vandløb. 
At der vil ske en dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune omkring dispensation 
til etablering af rundkørsel og vej i dette område, samt rørføring af vandløb. Se fig. 
2. 
 

 
Fig. 2. Kort materialet er fra ansøgningsmaterialet med følgende beskrivelse: 
Tv. Markering af det ansøgte areal (med blåt) beliggende inden for 
strandbeskyttelseslinjen ved Ringkøbing Fjord (fremtidigt vejskel er markeret med rødt). 
Th. angivelse af §3 beskyttet strandeng (grøn skravering) samt beskyttet vandløb (grøn 
stiplet linje). 
 
Derudover oplyses det at projektet er disponeret, således at etablering af anlæg og 
terrænregulering, på arealet inden for strandbeskyttelseslinjen, begrænses mest 
muligt. Det har været ønsket at påvirke de beskyttede arealer mindst muligt.  
 
Rundkørslen 
Det oplyses i ansøgningen at for etablere adgang til Lalandia Søndervig mod nord 
og forbindelse til omfartsvejen mod syd etableres en rundkørsel på Søndervig 
Landevej ca. 55 meter øst for den nuværende grusbelagte vej forbeholdt 
vindmølletransporter. 
 
Rundkørslen ønskes etableret med en midterø med en diameter på 15 meter, et 
overkørselsarealmed en diameter på 18,1 meter og en ydre diameter på 23,7 meter. 

http://www.kyst.dk/
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Det oplyses at dimensionerne er valgt med udgangspunkt i Vejreglerne og for at 
sikrer, fremkommeligheden for selv de største fremtidige vindmølletransporter 
mellem Ringkøbing og havnen i Hvide Sande. Se fig. 3.  
 

 
Fig. 3. Kort fra ansøgningsmaterialet, der viser placeringen af rundkørslen samt adgang til 
omfartsvej mod syd.  
 
Kørebaner og overkørselsarealer ønskes udført i asfalt og mens midterøen tilsås 
med græs. Der etableres en sandpude således rundkørslen kan etableres i samme 
niveau som Søndervig Landevej (ca. kote 1,95 DVR 90). 
Skråninger ned til eksisterende terræn muldbeklædes og tilsås med græs. 
 
Det oplyses at det ikke er muligt at placere rundkørslen uden for 
strandbeskyttelseslinjen, da der skal være en vis afstand mellem rundkørslen og 
krydset mod vest for at sikre en god trafikafvikling og trafiksikkerhed på Søndervig 
Landevej.  
 
Omfartsvej med tilhørende grøfter 
Det oplyses at omfartsvejen etableres med et vejudlæg på 22 meter på strækningen 
inden for strandbeskyttelseslinjen.  
 
Af ansøgningen fremgår det at vejen ønskes etableret med et principielt tværsnit 
som vist på fig. 4. 
 

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 5 

 

 
Fig. 4. Fra ansøgningen, principielt tværsnit med enkeltsidigt fald i kurve. 
 
Vejen ønskes etableret i asfalt og mens skråninger muldbeklædes og tilsås med 
græs. Vejen etableres generelt med overside af fremtidig belægning liggende 0,5 
meter over eksisterende terræn. Af ansøgningen fremgår det at dette gøres af 
hensyn til afvanding af vejen, da området har et generelt højtliggende 
grundvandsspejl. 
 
Forlængelse af eksisterende cykelsti 
Af ansøgningen fremgår det at der langs sydsiden af Søndervig Landevej i dag er 
en dobbeltrettet cykel-/gangsti. 
I forbindelse med etablering af rundkørslen på Søndervig Landevej er det ønsket at  
sti bliver placeret uden om rundkørslen. 
Det er ønsket at stien etableres i asfalt og i samme dimension som den nuværende 
cykelsti. Se fig. 5. 
 

 
Fig. 5. Kort fra ansøgningen der viser den nuværende placering af  
 
Ved den nye stis tilslutning til den eksisterende fastholdes den eksisterende kote 
og stien krydser omfartsvejen niveaufrit. For at sikre afvandingen af stien, lægges 
denne i lighed med vejen 0,5 meter over eksisterende terræn. 
 
  

http://www.kyst.dk/
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Matrikulære ændringer  
I forbindelse med projektet er det ønsket at der foretages en 
udstykning/arealoverførelse således at det samlede vejanlæg kommer til at ligge på 
en vejmatrikel.  
 
Ejendommen er beliggende ca. 3 km fra Natura 2000-område nr. 66 Stadil Fjord 
og Vest Stadil Fjord (habitatområde nr. 59, fuglebeskyttelsesområde nr. 41 og 
Ramsarområde nr. 3), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 
 

 
 
Gældende for område: 

- En del af projektet er beliggende i et område registreret som beskyttet 
strandeng, en naturtype der er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3. 

- Inden for projektområdet er der et beskyttet vandløb. 
- For en del af projektområdet er omfattet af lokalplan 451. 
- Den del der ikke er omfattet af lokalplanen, er beliggende i 

bevaringsværdigt landskab.  
- Projektet ligger op til natur- og vildtreservat. 

 
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.  
 

http://www.kyst.dk/
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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. 
 
Ifølge gældende praksis for administration af strandbeskyttelsen bør der 
dispenseres til de ændringer og forbedringer af en offentlig vej og dens udstyr, som 
er nødvendige for, at der kan opretholdes tidssvarende og trafikmæssigt 
forsvarlige veje. Det bør desuden sikres, at ændringerne udføres under størst mulig 
hensyn til kystlandskabet. 
 
Der er i den konkrete sag tale om at etablere af en rundkørsel, omfartsvej med 
tilhørende grøfter samt forlængelse af eksisterende cykelsti i forbindelse med 
projektet Søndervig Feriepark – Lalandia, med henblik på at fremme 
trafiksikkerheden i området.  
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte projekt derfor ligger inden for 
ovennævnte praksis, og at der derfor er grundlag for at dispensere fra 
naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1. 
 
Kystdirektoratet vurderer desuden, at rundkørselsen, omfartsvejen med grøfter 
samt cykelstien trods anlæggets kystnærhed, ikke vil hav en nævneværdig 
betydning for kystlandskabet, da anlæggende etableres i forbindelse med 
eksisterende vejanlæg.  

http://www.kyst.dk/
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Derudover ligger Kystdirektoratet vægt på, at det oplyses at rundkørslen ikke kan 
placeres uden for strandbeskyttelseslinjen, grundet den nødvendige afstand til det 
eksisterende lyskryds. 
  
Dertil har Kystdirektoratet lagt vægt på at der er tale om anlæg der tilgodese 
offentligheden, samt at der er tale om et offentligt vejanlæg. 
 
Kystdirektoratet dispenserer til udstykning/arealoverførsel således, at vejanlægget 
i sin helhed kommer til at ligge på en vejmatrikel. Matriklens nærmere størrelse, 
udformning og placering fastlægges af landinspektør efter færdiggørelse af 
vejanlægget. 
 
Samlet set vurderer Kystdirektoratet, at der er tale om et særligt tilfælde, som kan 
begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen  
 
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 

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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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 

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

 Ringkøbing-Skjern Kommune, Land.by.kultur@rksk.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Ringkøbing-Skjern, ringkoebing-

skjern@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Midtvestjylland, midtvestjylland@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Ringkøbing-Skjern ringkoebing-

skjern@dof.dk   
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

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