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Slagelse Kommune  

Finn Vedel Pedersen 

RådhusetRådhuspladsen 11 

4200 Slagelse 

 

Foreningen Naturområde Ørnumbakken 

Att. Søren Lambertsen 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/01248-16 

Ref. Jan Kofod Winther 

19-05-2020 

 

Afgørelse om strandbeskyttelseslinjen til indretning af friområde med 

udsigtsplads m. bord/bænksæt, shelter, trappe og ophalerrampe m.v.                                           

på matr.5 cø, Tårnborg, Svenstrup by, Halsebyvej 8, 4220 Korsør, 

Slagelse Kommune 

 

 

Ansøgning 

Foreningen Naturområde Ørnumbakken har den 5. maj 2019 ansøgt om 

dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til indretning af friområde med 

udsigtsplads med bord/bænksæt, shelter, bålplads, sti, trappe og ophalerrampe på 

matr.5 cø, Tårnborg, Svenstrup by, Halsebyvej 8, 4220 Korsør, Slagelse 

Kommune.  

 

Afgørelser 

Dispensation 

Kystdirektoratet giver dispensation til udsigtsplads med grusbelægning, værn og 

bord-bænkesæt, bålplads, shelter og grussti som beskrevet i redegørelsen. 

 

Afslag 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på etablering af trappe og ophalerrampe ved 

såvel terrænregulering som ved fritstående konstruktion samt fliselægning af 

udsigtsplads og opstilling af materielcontainer.   

 

Afgørelserne om dispensation og afslag er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 

65b, stk. 1, jf. § 15, stk.  

 

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelsen. 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 afgjort, medmindre Miljø- og 

Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet.  

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

Slagelse Kommune har tilbudt et areal på ca. 5.200 m² beliggende ud til Korsør 

Nor og inden for strandbeskyttelseslinjen, til anvendelse for de lokale brogere 

samt bevilget 100.000 kr. til at indrette arealet. Området er adskilt fra vandet af en 

3-6 m høj skrænt næsten lodret skrænt. Der er ikke naturlig passagemulighed ad 

skrænten til vandet.  

 

Foreningen Naturområde Ørnumbakken ønsker at indrettet området med en 

udsigtsplads med belægning og værn og borde/bænkesæt, en grussti fra vej til 

udsigtsplads, bålplads og et shelter. 

 

Herudover ønskes en ophalerrampe til joller samt trappe til vandet. Disse skal 

placeres i en ca. 6-7 m bred ”slugt”, der udgraves i skræntenekker alternativt på 

stolper så skrænten ikke berøres. Endelig ønskes en materielcontainer opstillet. 

Herudover ansøges kommunen om etablering af en ca. 50 m lang både-/badebro i 

tilknytning til rampe/trappeanlægget.  

 
Området. Skrænten mod vandet ligger hvor der er markeret bevoksning. 

 

I ansøgningen anføres: 

 

http://www.kyst.dk/
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Arealet med højdekurver 

 

Kystdirektoratet tilkendegav på baggrund af ansøgningen at ophalerrampe og 

trappe var problematiske. Der blev udarbejdet alternativ løsning for trappe og 

ophalerrampe, hvor disse blev etableret som fritstående anlæg uden 

terrænændring jf. nedenfor. 

 

Under: Ophalerrampe og trappe. Oprindeligt terræn (blå) afgraves til rødt 

niveau. 

 
 

”Slugten” med rampe og trappe set fra havet 

  

http://www.kyst.dk/
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Alternative udformninger af trappe og rampe uden terrænændring 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Udsigtsplatform med værn (rækværk mod skrænten) 

 

Shelteret er Oxbøl Savværks grundmodel el. lign. på 6-8 m². 

 

 
 

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. § 65b. 

 

http://www.kyst.dk/
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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.   

 

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 fra naturbeskyttelseslovens § 15. 

 

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. 

 

Der er søgt om dispensation til at indrette et offentligt område med forskellige 

mindre faciliteter så som borde/bænkesæt mv, samt større anlæg som trapper og 

ophalerrampe. Anlæggene vil være frit tilgængelige for områdets besøgende. 

 

Udsigtsplads med bord/bænkesæt med værn, shelter, bålplads og sti 

Kystdirektoratet finder, at der kan dispenseres til den ansøgte udsigtsplads med 

bord/bænkesæt og med værn (rækværk) ved skræntoverkant, dog således at 

pladsen alene kan etableres med grusbelægning (som stien). Der meddeles således 

afslag på flisebelægning af pladsen.  

 

Kystdirektoratet finder, at der undtagelsesvist kan dispenseres til værn (rækværk). 

Pladsen er således placeret ud til kanten af en meget stejl skrænt og værnet er en 

let konstruktion der vil være delvist skjult af de bord/bænkeset, der placeres på 

pladsen. 

 

Kystdirektoratet finder endvidere ikke, at der er forhold som taler imod bålplads, 

shelter og stien, og finder på denne baggrun, at der kan meddeles dispensation til 

disse anlæg. 

 

Det indgår i direktoratets vurdering, at der – stort set – er tale om mindre anlæg 

til støtte for friluftslivet.   

 

Ophalerrampe og trappe og container 

Kystdirektoratet vurderer, at etablering af ophalerrampen og trappen ikke er 

mindre anlæg omfattet af ovenstående lempeligere praksis, hvad enten anlægget 

http://www.kyst.dk/
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sker ved terrænændring (udgravning af slugt i skrænten) eller som et ”fritstående” 

anlæg (som alternativt ansøgt). 

 

Ansøgningen hertil skal således vurderes efter den restriktive praksis, som 

forudsætter, at der et tale om et særligt tilfælde. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at der er tale om et særligt tilfælde, som kan begrunde 

en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, idet disse anlæg vil forudsætte 

uacceptable indgreb i kystlandskabet i form af væsentlige terrænændringer, eller 

dominerende fritstående konstruktioner.  

 

At området er stillet til rådighed for lokalområdets beboere er ikke et særlig 

begrundelse, som kan tilsidesætte hensynet til kystlandskabet, og direktoratet 

finder, at brugen af området må afpasses efter de naturgivne muligheder. 

 

Der meddeles endvidere afslag til en materielcontainer, idet den vurderes at denne 

vil være for dominerende i landskabet. 

 

Kystdirektoratet meddeler herefter afslag på rampe, trappe og container. 

 

 

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. 

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/


 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 Slagelse Kommune, slagelse@slagelse.dk    

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Slagelse, slagelse@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt; fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Slagelse, slagelse@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

slagelse@slagelse.dk; dn@dn.dk; slagelse@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

sydvest@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; slagelse@dof.dk; 

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

thomas@hansenfam.dk; gnavark@gmail.com; fvped@slagelse.dk; 
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