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Dispensation til sauna, bord- og bænkesæt og tre mindre bænke inden
for strandbeskyttelseslinjen

Ansøgning
Den 7. maj 2020 søgte du om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at
opstille en sauna, et bord-og bænkesæt og tre mindre bænke inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen Grøftekanten 30, 4583 Sjællands Odde,
matr. 9k, Yderby By, Odden, i Odsherred Kommune.
Afgørelse
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.
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.
Vilkår for afgørelsen
Bord- og bænkesættet og de tre bænke skal flyttes væk fra strandbredden og
placeres i området mellem saunaen og adgangsvejen til stranden.
Redegørelse for sagen
Ejendommen er en privat helårsbolig. Ejendommen ligger i Sjællands Odde og
grænser op til færgelejet.
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Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse
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Luftfoto af området. Helårsboligen er markeret med en rød prik. Færgelejet ses
øst for. Indsat fra SagsGIS.
Ejeren af heårsboligen søger om at opstille en sauna, et bord- og-bænkesæt og tre
bænke.
Ejeren skriver om saunaen:
Ønsket at opstille en offentlig tilgængelig sauna, hvor alle fra nær og fjern
vil kunne nyde de smukke solnedgange i forbindelse med vinterbadning i
Sejrøbugten. Saunaen skal danne ramme om liv, varme og fællesskab ved
kysten på Gniben, hvor her ofte er råt, uvejsomt og affolket om vinteren. Det
er ønsket at skabe et sted, hvor både fastboere, sommerhusejere og
forbipasserende kan mødes og opleve Sejerøbugten, hvor solen netop går
ned lige ud for denne kyst om vinteren.
Sejerøbugten på Gniben på Sjællands Odde er et smukt naturområde, som
mange besøger om sommeren. Men om vinteren er her råt, vindblæst og
affolket, særligt ved den vestvendte kyst, hvor kulden og blæsen gør ophold
og færden svær. Jeg ønsker at stille et hjørne af min strandgrund til
rådighed for en offentlig tilgængelig sauna som alle vil kunne benytte.
Ønsket er at skabe et mødested hvor både fastboere, sommerhusejere og
forbipasserende vil kunne vinterbade, varme sig og nyde de smukke
solnedgange over havet. Ved fælles indsamling og hjælp har vi bygget en
sauna på en trailer som nu er parkeret på min parkeringsplads. Vi håber nu
på tilladelse til at placere saunaen ved den del af min kystgrund, der
grænser op mod den offentligt tilgængelige vej, hvor den vil være
tilgængelig for offentligheden.
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Jeg vil være ansvarlig for opsyn, rengøring, vedligeholdelse og levering af
brænde til saunaen. Dette er muligt da jeg som billedkunstner som regel
arbejder hjemmefra med atelier med udsigt direkte til det sted, hvor
saunaen ønskes placeret. For at dække disse vedligeholdelses- og
driftsudgifter opkræves et mindre beløb på 20 kr. pr. gang for brug af
saunaen. Dette beløb er lig det beløb der kræves ved en anden offentlig
tilgængelig havne-sauna beliggende i Havnebyen ved Kattekat, 5 km. væk.
Saunaen vil ikke være aflåst og betaling sker i en dåse, fastsat inde i
saunaen.
Ejeren oplyser, at saunaen allerede er bygget og i dag står på hendes gårdsplads.
Lokale, potentielle brugere har bidraget økonomisk til opførelsen. Saunaen vil få et
skilt, hvor der står, at alle kan bruge den. Desuden vil muligheden for at bruge
saunaen også fremgå af Sjællands Oddes fælles portal, Oddenportalen (se
https://www.oddenportalen.dk/vinterbaderne/). Her står tilbuddet om en anden
sauna også beskrevet, som det ses af linket.

Ønsket placering af saunaen i en lysning i skoven. Helårsboligen ses nederst til
højre. Til venstre ses en offentlig vej, der giver adgang til stranden. Indsat fra
ansøgningen.
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Billede af lysningen i skoven, hvor saunaen ønskes opstillet. Indsat fra
ansøgningen

Billede af saunaen. Indsat fra ansøgningen
På stranden tæt ved det område, hvor saunaen ønskes opstillet, står der i dag treet
bord- og bænkesæt og tre mindre bænke. Ansøger oplyser, at besøgende til
stranden bruger og vedligeholder bænkene. Luftfotos viser, at der i området har
stået bænke i mange år på cirka samme placering. Bord- og bænkesættet og de tre
bænkene står formentlig ulovligt, idet der aldrig er søgt om dispensation fra
strandbeskyttelseslinjen. Ejeren søger nu om lovliggørende dispensation til bordog bænkesættet og til de tre bænke.
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Foto indsendt af ejeren, der viser, bord- og bænkesættet og de tre bænke.

Luftfoto fra 2019, hvor man kan se bænkene. Indsat fra SagsGIS
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Luftfoto fra 2002, hvor man kan se to bænke på cirka samme placering.
Saunaen ønskes placeret på grænsen til et område, der er beskyttet natur efter §3 i
Naturbeskyttelsesloven (strandeng). Der er Odsherred kommune, der er
myndighed for denne udpegning, og kommunen skal derfor vurdere, om det
ansøgte strider imod de hensyn, som udpegningen skal varetage.
Ejendommen ligger 2,3 km Natura 2000-område nr. 154 (habitatområde nr. 135,
fuglebeskyttelsesområde nr. 94), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter.
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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.
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.
Der er søgt om dispensation til at opstille en sauna, et bord- og bænkesæt og tre
mindre bænke, der er frit tilgængelige for områdets besøgende.
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Kystdirektoratet vurderer, at der tale om beskedne anlæg, som ikke vil påvirke
oplevelsen af kystlandskabet nævneværdigt. Kystdirektoratet lægger her vægt på,
at faciliteterne opstilles tæt ved en vej til stranden og især det forhold, at
ejendommen er nabo til færgelejet. Området er således i forvejen præget af at ligge
tæt ved dette meget store anlæg.
Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund dispensation til det ansøgte.
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
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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

Martin Kangas Christensen
makch@kyst.dk
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Afgørelsen er sendt til:
 Odsherred Kommune, kommune@odsherred.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, odsherred@dn.dk
 Friluftsrådet centralt; fr@friluftsraadet.dk
 Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsraadet.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, Odsherred, odsherred@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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