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Rudersdal Kommune  

 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 18/00005-18 

Ref. Heidi Søgaard Madsen 

12-06-2020 

 

Afgørelser  

 

 

Afgørelse inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen 

matr.nr.2e, Vedbæk By, Vedbæk, Vedbæk Strandvej, Vedbæk i 

Rudersdal Kommune. 

 

Ansøgning 

 

Rudersdal Kommune har i december 2017 indsendt ansøgning om dispensation til 

handicapadgang, let gelænder hvor trappe fjernes, samt mindre legeområde. 

 

Afgørelser 

 

Dispensation 

 
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 

6 jf. § 15, stk. 1, til kommunens anlæggelse af træfortov på stranden fra p-plads til 

badebro for at lette offentlighedens og badegæsters adgang til stranden og 

badebroen, samt til bevarelse af stentrappe med etablering af gelænder og til 

placering af legeredskaber.  

 

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.  

 

Vedr. materiale fremsendt den 29.04.2019 med trædæk på broen/udvidelse af 

broen bemærkes det, at det er kommunen der er myndighed vedr. badebroer. 

 

 

 

Redegørelse for sagen 

http://www.kyst.dk/
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Rudersdal Kommune har i 2017 fået afgørelse vedr. tidligere ansøgning på et 

samlet projekt for Vedbæk Strand. Af denne afgørelse fremgår det at en trætrappe, 

som var på arealet skulle fjernes. Kystdirektoratet er oplyst om, at man i stedet har 

erstattet trætrappen med en stentrappe. Ansøger har i denne sag ansøgt om at 

opføre en stentrappe med gelænder. Endvidere er der søgt om legeområde samt 

handicapadgang fra p-plads til en af badebroerne på stranden.  

 

 
Skitse over træfortov og badebro – ændringen/udvidelsen af broen er kommunens 

myndighedsområde  

 

 
Situationsplan fra ansøgningsmaterialet  

http://www.kyst.dk/
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Fotos af nyopført stentrappe 

 

 
Fra ansøgningsmaterialet i 2014 

http://www.kyst.dk/
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I sagsforløbet har Kystdirektoratet opfordret ansøger til at finde en fælles løsning 

for at forbedre adgangen til stranden for de forskellige brugere og interessenter af 

Vedbæk Nordstrand. 

Rudersdal Kommune har anført, at der ikke er mulighed for en alternativ løsning i 

brev af 14. maj 2019, hvori Rudersdal Kommune skriver: 

”Tak for din opfordring til genovervejelse af en helhedsløsning for, hvor nedgang 

til stranden og trædæk/træfortov placeres. 

Rudersdal Kommune har genvurderet denne mulighed, men det er desværre ikke 

muligt at kombinere adgangen fra klubhuset for vinterbaderne med 

handicapadgangen fra handicap p-pladsen ved parkeringspladsen foran Vedbæk 

Havn. 

 

Det skyldes, at rigtig mange af vinterbaderne er +70 og gangbesværede. Derfor vil 

en omvej på 244 meter, i forhold til den direkte adgang fra klubhuset til badebroen 

på 33 meter via en nedgang indbygget i stensætningen, være uoverstigelig, da det 

også vil medføre, at de et stykke af vejen skal gå på sandet i stedet for på et 

træfortov. For at gå 244 meter vil flere vinterbadere endvidere have behov for brug 

af rollator, hvilket ikke er muligt over sandstrand uden træfortov. 

 

Den tidligere trappe er nu erstattet af en lavtliggende granittrappe, der er 

indbygget i stensætningen og integreret således, at den kun er synlig, når man står 

nær denne. Eventuel passage direkte over stensætningen vurderes alt for farlig 

med glatte sten og risiko for styrt. 

 

Samtidig er handicapadgangen nødvendig for at give handicappede et fast 

underlag fra handicap p-pladsen til den nærmeste badebro. Det er desværre ikke 

muligt at kombinere disse to adgange, da handicap-adgangen starter fra P-pladsen 

foran Vedbæk Havn, mens nedgangen til vinterbadernes bro starter ved 

vinterbadernes klubhus” 

 

Rudersdal Kommune skriver i mail den 28. juni 2019: 

”Etablering af trædæk fra vinterbadernes hus til badebroen nedenfor kan ikke 

udføres efter kravene til handicapadgang, da det bliver for stejlt - det kan så endda 

være, da trappen heller ikke er handicapvenlig. Men det vil betyde en voldsom 

udgravning og skråningsanlæg fra strandniveau og helt op til vinterbadernes hus, 

hvilket samtidig vil forhindre at folk kan komme på tværs af plænen, uden at alle 

skal helt op til huset, og vi vil være nødt til at omlægge den nuværende sti, så den 

kommer helt tæt på vinterbadernes hus.” 

 

Rudersdal Kommune skriver endvidere 

”Det er ikke realistisk at der kun er én adgang til stranden, og uden anden mulig 

adgang end i den ene ende, vil mange forsøge at klatre over stensætningen ned til 

stranden. Det vil løsne stenene og gøre det sikkerhedsmæssigt uforsvarligt med 

helbredsrisko til følge.” 

  

 

http://www.kyst.dk/
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Oversigt med højdekurver fra Sagsgis 

 

 

 
Fra oprindeligt ansøgningsmateriale 

 

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 6 

 

 
Skråfoto af området 

 

Arealet er ikke beliggende i eller op til et Natura 2000-område. Det nærmeste 

Natura 200-område ligger over 1,5 km væk: Nr. 144 Nedre Mølleådal og 

Jægersborg Dyrehave. 

Natura 2000-området ligger i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner og 

indenfor vandplanområdet hovedvandopland Øresund. 

 

 
 

 

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.  

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. § 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 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 § 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 

 

Forholdet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen, og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Dispensation 

 

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

meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til træfortov samt til en 

stentrappe med gelænder samt et legeområde. 

Kystdirektoratet vurderer, at et legeområde vil indgå som en naturlig del af det 

eksisterende legeområde, hvorfor det ikke i sig selv medfører en øget landskabelig 

påvirkning af området. 

Endvidere har der ved anlæg af stentrappen fundet en mindre terrænændring sted, 

som Kystdirektoratet vurderer, der kan dispenseres til. 

 

Anlæg af nye trapper på kystbeskyttelsesanlæg er tillige omfattet af restriktiv 

praksis, hvor hovedreglen er afslag. Hovedreglen tilsiger, at der kun kan gives 

dispensation til trappen, hvis der er tale om en trappe, som tjener almenheden, og 

kun som udgangspunkt hvis der i området ikke findes andre muligheder for at 

komme ned til stranden. Kystdirektoratet vurderer, at trappen opfylder dette. 

 

http://www.kyst.dk/
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Ansøger ønsker at anlægge et træfortov fra p-pladsen til stranden. 

Kystdirektoratet finder grund til efter § 65b stk. 3., nr. 6 at gøre undtagelse fra § 

15, stk. 1 til anlæggelse af træfortov der er udformet, således at det falder naturligt 

ind i landskabet på Vedbæk Nordstrand.  

 

Ansøger har i 2017 fået dispensation til træsti/trædæk. 

 

I begrundelsen står: ” ”Træstien/trædæk  

Træstien vil være med til at give handicappede bedre adgang til badebroen og 

stranden. Trædækket vil forbinde omklædningsfaciliteter og toiletter 

med badebroen og stranden.” 

 

Rudersdal Kommune er som tidligere nævnt opfordret til at anlægge det nye 

dispenserede træfortov, således at det vil lette de badende gæster, specielt de 

handicappede gæsters, adgang til/fra toiletter til badebroen og dermed finde en 

samlet løsning som tilgodeser alle gæster på Vedbæk Nordstrand, men dette har 

ikke været muligt. 

 

Kystdirektoratet giver dispensation til træfortov fra p-plads til stranden, som der i 

sagen fra 2017 var ønske om, men som først blev muligt med lovændringen i 

senere i 2017.  

 

Kystdirektoratet vurderer, at dispensation til det ansøgte er i overensstemmelse 

med praksis. Kystdirektoratet finder endvidere, at den tilladte placering og 

udformning er indpasset i området og ikke er skæmmende for kystlandskabet i 

øvrigt.  

 

Kystdirektoratet vurderer dog, at området har nået sin maksimale udnyttelsesgrad, 

således der ikke kan påregnes yderligere udvidelser af eksisterende forhold samt 

nye konstruktioner, uden der foreligger et særligt tilfælde.  

 

Det var i medfør af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3 muligt for kommuner frem 

til d. 1. juni 2018 at ansøge en gang for hele kommunen om ophævelse af 

strandbeskyttelseslinjen på bynære havnearealer samt på arealer mellem by og 

havn. 

Det er ligeledes indgået  i Kystdirektoratet vurdering, at det pågældende område 

sandsynligvis ville kunne have opfyldt betingelserne for ophævelse af 

strandbeskyttelseslinjen.  

 

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 

http://www.kyst.dk/
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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 

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. 

 

Afgørelsen er sendt til:  

 Rudersdal Kommune, rudersdal@rudersdal.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal, rudersdal@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt; fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Nord 
storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Rudersdal, rudersdal@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk   

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Med venlig hilsen 

 
Heidi Søgaard Madsen 

   

hsm@kyst.dk 

 

 

http://www.kyst.dk/

