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Hold Danmark rent  
Anette Juul 
   
      
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/00969-2 
Ref. Martin Kangas 
Christensen 
25-03-2020 
 

Afgørelser på ansøgning om midlertidigt at opsætte yderligere 
pallekasser til opsamling af marint affald inden for klitfredningslinjen 
og strandbeskyttelseslinjen i Frederikshavn Kommune  
 
 
Ansøgning 
Hold Danmark rent v. Anette Juul søgte d. 20. november 2018 på vegne af 
Frederikshavn Kommune om dispensation til at opsætte 21 pallekasser inden for 
klitfredningslinjen i Frederikshavn Kommune til opsamling af marint affald. 
Kystdirektoratet gav d. 26. august 2019 dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 
8 til at opsætte kasserne (j. nr. 19/00056). Den 11. marts 2020 søgte Hold 
Danmark rent v. Anette Juul om at opsætte yderligere 20 kasser. Ansøgningen er 
suppleret og revideret med e-mail af 2. april 2020. De i alt 41 kasser er placeret 
dels inden for klitfredningslinjen, dels inden for strandbeskyttelseslinjen. 
 
Afgørelser 
 
Afslag 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til at 
opsætte 19 pallekasser inden for klitfredningslinjen i medfør af 
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8. Se nærmere i redegørelsen nedenfor. 
 
Dispensation 
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 
8 og § 15, til at opsætte 22 pallekasser inden for klitfredningslinjen og 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Dispensationen er midlertidig og udløber med udgangen af 2022. 
 
Dispensationen vedrører alene klitfredningen og 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 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 
Miljø- og Fødevarenævnet konkret bestemmer andet. 
 
Redegørelse for sagen 
De seneste år har organisationen Hold Danmark Rent taget del i den fælles 
nordiske kampagne Nordic Coastal Cleanup, som har fokus på det marine affald 
langs de nordiske kyster. Kampagnen har begge år modtaget støtte fra Nordisk 
Ministerråd.   
 
I Danmark har organisationen sammen med vest- og nordjyske kommuner haft 
fokus på en bevidstgørelse i forhold til tilstedeværelsen af marint affald i Danmark 
samt en mobilisering af frivillige kræfter til indsamling af affald langs kysterne.  
 
I den forbindelse er der blevet udviklet en pallekasse til marint affald. Her kan 
strandens gæster og andre frivillige indsamlere kunnet deponere deres indsamlede 
marine affald. Nu ønsker kommunen at etablere kasserne permanent langs de 
offentlige badestrande på lige fod med det øvrige affaldsudstyr. 
 
Kasserne måler 100 x 120 x 90 cm, og er lavet af genbrugstræ. De er monteret på 
to paller for lettere at kunne køre kasserne væk og tømme dem. 
 

 
De kasser, der er søgt om. Indsat fra ansøgningen. 
 
Hold Danmark Rent har tidligere på vegne af Frederikshavn kommune søgt om at 
opstille 21 kasser. I den første dispensation til at opsætte pallekasser, som blev 
afgjort i efteråret 2019, satte Kystdirektoratet vilkår for dispensationen om at 
kasserne blev opstillet, så påvirkningen af landskabet blev begrænset. 
Kystdirektoratet skrev således da:  
 

Kasserne [skal] opstilles på eller umiddelbart op til eksisterende anlæg, fx 
parkeringspladser, redningsveje, andre skraldespande/-containere eller 
større stier med adgang til stranden. 

 
Kystdirektoratet tog ikke dengang stilling til, om konkrete placeringer af kasserne 
levede op til disse vilkår. 

http://www.kyst.dk/
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I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen om at opsætte yderligere kasser 
har der været dialog med Kystdirektoratet om de konkrete placeringer af kasserne, 
og Kystdirektoratet har i denne forbindelse set på, om de enkelte placeringer lever 
op til de vilkår, der blev sat i den første ansøgning. 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 8 og § 15 fremgår det, at der ikke må foretages 
ændringer i tilstanden af klitfredede arealer og inden for strandbeskyttelseslinjen. 
Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, arealerne må ikke 
afgræsses, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 
arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Forbuddet mod tilstandsændringer 
betyder også, at der heller ikke må opføres bebyggelse, foretages terrænændringer 
eller etableres beplantning. Inden for klitfredningen må der ikke foretages 
gravearbejder. 
 
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65b. 
 
Af klitfredningsbekendtgørelsens § 1 fremgår det, at det på de klitfredede arealer 
blandt andet ikke er tilladt at fjerne beplantning eller indretninger, der tjener til 
sandflugtens dæmpning, køre med motorkøretøjer uden for lovligt anlagte veje, at 
opstille telte og lignende eller at foretage gravearbejder. 
 
Kystdirektoratet kan gøre undtagelse fra forbuddene, jf. § 4. 
 
Klitfredningen og strandbeskyttelsen administreres meget restriktivt. Af hensyn til 
de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når 
der foreligger en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden 
konsekvenser for den fremtidige administration af de klitfredede og 
strandbeskyttede arealer. 
 
Før der gives dispensation fra klitfredningen eller strandbeskyttelsen, skal der 
ifølge bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområde 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 § 8, 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 
De ansøgte kasser ligger alle enten inden for strandbeskyttelsen eller 
klitfredningen, og kræver derfor dispensation fra Naturbeskyttelsesloven for at 
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kunne blive sat op. Kystdirektoratet har vurderet hvordan hver enkelt af de 41 
foreslåede placeringer påvirker oplevelsen af kystlandskabet. 
 
Kystdirektoratet lægger i vurderingen vægt på, om kasserne opstilles på eller i 
nærheden af eksisterende anlæg på samme måde, som der blev stillet vilkår om i 
den dispensation til pallekasser, som blev givet i efteråret 2019. 
 
De 41 placeringer er gennemgået enkeltvis i bilag 1 og 2 til denne afgørelse, som 
findes sidst i dokumentet. 
 
Afslag  
I 19 ud af de 41 tilfælde vurderer Kystdirektoratet, at der ikke er tale om et tilfælde, 
som kan begrunde en dispensation fra klitfredningslinjen til at opsætte 
pallekasser. 
 
Dette skyldes, at kasserne med disse placeringer efter Kystdirektoratets vurdering 
ønskes opstillet uden tilknytning til eksisterende anlæg som beskrevet, og derfor 
medfører en væsentlig påvirkning af kystlandskabet.  
 
Dispensation 
I 22 af 41 tilfælde finder Kystdirektoratet, at der er tale om et særligt tilfælde, og 
giver på denne baggrund dispensation til at opsætte disse pallekasser. 
 
Kystdirektoratet lægger her vægt på, at kasserne opstilles, så påvirkningen af 
landskabet er meget beskeden, idet opstillingen sker på eller i nær tilknytning til 
eksisterende anlæg, som beskrevet i vilkårene for den dispensation, der blev givet i 
efteråret 2019. 
 
Tømningen af kasserne kan desuden medføre kørsel i det klitfredede areal uden 
for anlagte veje i strid med klitfredningsbekendtgørelsens §1. Kystdirektoratet 
vurderer dog, at denne aktivitet er beskeden, idet ovennævnte vilkår for 
opstillingen overholdes. Kystdirektoratet vurderer desuden, at der er tale om et 
særligt tilfælde, idet der formentlig er en samlet samfundsmæssige gevinst ved 
aktiviteten, idet den kan medføre en begrænset affaldsmængde på stranden. 
 
De er Kystdirektoratets vurdering, at pallekasserne ikke kan påvirke arter og 
habitater i Natura 2000-områder væsentligt. 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.   
 

http://www.kyst.dk/
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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 
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 
 
  

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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Afgørelsen er også sendt til:  
 Frederikshavn Kommune, post@frederikshavn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn, frederikshavn@dn.dk 

/ torpolesen@gmail.com  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Vendsyssel v/ Thomas Elgaard Jensen, 

vendsyssel@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Frederikshavn, frederikshavn@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

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

 
 
 
 
 
  

http://www.kyst.dk/
mailto:post@frederikshavn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:frederikshavn@dn.dk
mailto:torpolesen@gmail.com
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:vendsyssel@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:frederikshavn@dof.dk
mailto:jyllandskredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
mailto:vsy@nst.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 7 

 

Bilag 1: Placeringer af pallekasser, som der er givet dispensation til 
 

Pallekassernes placering er markeret med dette ikon: 
 

 
 

 
Punkt 1 og 2 ved Albæk Havn 
 

 
Punkt 3 ved Karredvej, matr. 7000bl, Skagen Markjorder 
 

http://www.kyst.dk/
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Punkt 4 ved parkeringspladsen for enden af Damstedvej, matr. 252d, Skagen 
Markjorder 
 

 
Punkt 5 ved Damstedvej, matr. 306c, Skagen Markjorder 
 

  
Punkt 6 tæt ved Skagens gren, matr. 14as, Skagen Markjorder 
 

http://www.kyst.dk/
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Punkt 7 ved Skagens Gren, matr. 14as, Skagen Markjorder 
 

 
Punkt 10; Skagen Nordstrand, matr. 14am, Skagen Markjorder 
 

 
Punkt 11 ved Skagen Vest Fyr, matr. 14u, Skagen Markjorder 
 

http://www.kyst.dk/
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Punkt 13 ved Buttervej, matr. 14u, Skagen Markjorder 
 

 
Punkt 15 ved Parkeringsplads ved Skagbanke, matr. 293f, Skagen Markjorder 
 

http://www.kyst.dk/
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Punkt 16 ved Nansbovej, matr. 290d, Skagen Markjorder 
 

 
Punkt 17 ved Skagen Gammel Strand, matr. 7000ch, Skagen Bygrunde 
 

 
Punkt 18 ud for Hans Ruths Vej, matr. 301o, Skagen Markjorder 
 

http://www.kyst.dk/
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Punkt 19 ud for Kanalvejen, matr. 14es, Skagen Markjorder 
 

 
Punkt 20 ved Skagen Klitplantage, matr. 14es, Skagen Markjorder 
 

 
Punkt 21 ved Skagen Klitplantage, matr. 14es, Skagen Markjorder 
 
 

http://www.kyst.dk/
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Punkt 29 ved Solbakken, matr. 2u, Starholm, Skagen 
 

 
Punkt 30 ved Vagtbakken, matr. 5n, Starholm, Skagen 
 

http://www.kyst.dk/
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Punkt 31 ved Kandestedvej, matr. 5i, Starholm, Skagen 
 

 
Punkt 40 og 41 ved Råbjervej/Skiveren Strand, matr. 4cu og 4o, Råbjerg Ejerlav, 
Råbjerg 
 
  

http://www.kyst.dk/
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Bilag 2: Placeringer af pallekasser, som der ikke dispenseres til 
 

Pallekassernes placering er markeret med dette ikon: 
 

 

Punkt 8 og 9 ved Skagens Gren, matr. 14as, Skagen Markjorder 
 

Punkt 12 ca. 600 meter øst for Buttervej, matr. 14u, Skagen Markjorder 
 

 
Punkt 14 ca. 300 meter vest for Højen Fyrvej, matr. 14u, Skagen Markjorder 
 

http://www.kyst.dk/
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 Punkt 22 mellem Skagen Klitplantage og Kandestederne, matr. 6ø, Skagen 
Markjorder 
 

 
Punkt 23 mellem Skagen Klitplantage og Kandestederne, matr. 14ay, Skagen 
Markjorder 
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Punkt 24 mellem Skagen Klitplantage og Kandestederne, matr. 317, Skagen 
Markjorder 
 

 
Punkt 25 mellem Skagen Klitplantage og Kandestederne, matr. 14cl, Skagen 
Markjorder 
 

http://www.kyst.dk/
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Punkt 26 mellem Skagen Klitplantage og Kandestederne, matr. 11i, Starholm, 
Skagen 
 

 
Punkt 27 mellem Skagen Klitplantage og Kandestederne, matr. 9b, Starholm, 
Skagen 
 
 

http://www.kyst.dk/
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Punkt 28 mellem Skagen Klitplantage og Kandestederne, matr. 7n, Starholm, 
Skagen 
 

 
Punkt 32 ved Kandestederne Strand og Vesterhvarre, matr. 2ce, Starholm, 
Skagen 
 

http://www.kyst.dk/
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Punkt 33 ved Kandestederne Strand og Vesterhvarre, matr. 2d, Starholm, 
Skagen 
 

 
Punkt 34 mellem Kandestederne og Skiveren, matr. 3ao, Starholm, Skagen 

http://www.kyst.dk/
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Punkt 35 mellem Kandestederne og Skiveren, matr. 5l, Starholm, Skagen 
 

 
Punkt 36 mellem Kandestederne og Skiveren, matr. 11a, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg  
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Punkt 37 mellem Kandestederne og Skiveren, matr. 9a, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg  
 

 
Punkt 38 mellem Kandestederne og Skiveren, matr. 8b, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg  
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Punkt 39 mellem Kandestederne og Skiveren, matr. 4cu, Råbjerg Ejerlav, 
Råbjerg  
 
 
 

http://www.kyst.dk/

	Afgørelser

