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Dispensation til bibehold af sanselegeplads/udstilling indenfor
strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 16a Gerlev By, Gerlev i
Frederikssund Kommune
Ansøgning
Frederikssund Museum, Færgegården, ansøgte den 11. september 2019 om
dispensation til bibehold af en eksisterende sanselegeplads.
Afgørelse
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til bibehold af sanselegeplads, som ansøgt og jf. redegørelsen.
Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter
anden lovgivning kan være nødvendige.
Dispensationen er ikke endelig før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet om
klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen er dispensationen
ikke endelig, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet.
Redegørelse for sagen
Frederikssund Museum, Færgegården, fremsendte den 11. september 2019 en
ansøgning om dispensation til bibehold af en sanselegeplads på ejendommen
matr. nr. 16a Gerlev By, Gerlev beliggende Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris i
Frederikssund Kommune. Ejendommen er landbrugsnoteret og anvendes som
privat institutions- og serviceejendom. Efter det oplyste rummer ejendommen
Frederikssund Museum, der er en del af museumskoncernen ROMU.
Naturstyrelsen meddelte den 30. september 2015 dispensation til bibehold af en
sanselegeplads på ejendommen. Dispensationen var tidsbegrænset til den 1. januar
2019, hvorefter legepladsen skulle være fjernet og arealet retableret til have.
Tidsbegrænsningen var fastsat på baggrund af oplysninger i ansøgningen om, at
legepladsens elementer ville være udtjente på dette tidspunkt og alligevel skulle
fjernes.
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Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse
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Af ansøgningen fremsendt til Kystdirektoratet den 11. september 2019 fremgår, at
legepladsens elementer fortsat er i god stand og flittigt anvendes af såvel områdets
børn som i museets formidling. Der ansøges herefter om en tidsubegrænset
dispensation til bibehold.
Af den oprindelige ansøgning om legepladsen fremgår følgende:
Roskilde Museum har oplyst, at der i forbindelse med en ny udstilling på
Frederikssund Museum (Færgegården), er blevet anlagt en
Historievifte/sanselegeplads, som er en del af en udstilling for de yngste, hvor
man med afsæt i de 0-7 åriges forståelsesrammer og sanser formidler
kulturhistorie i børnehøjde. Der er tale om en ”permanent” sanselegeplads, og
museet har oplyst, at den skal være en del af haven de næste 3 år, hvorefter den
vil blive nedlagt når materialerne til sanselegepladsen er udtjente.
Halvcirklen/sanselegepladsen er etableret i museets nordlige ende af haven (se
oversigtskort 3), og inddelt i forskellige historiske perioder, hvor der er opstillet
elementer som knytter sig til de forskellige perioder. Sanselegepladsen er
indhegnet af et ca. 80 cm højt hegn opført i naturmaterialer (pil og træ) med det
formål, at etablere et sikkert og afgrænset rum hvor mindre børn frit kan lege, og
hvor det er muligt at holde opsyn med børnene på et begrænset areal. Det er
oplyst, at legepladsen vil blive sikkerhedsgodkendt af en legepladsinspektør.

Oversigtskort 3. Viser placeringen af sanselegepladsen på ejendommen.
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Følgende faste elementer vil indgå i sanselegepladsen:
1. mindre legehus på 2x4x1,7 m som forsænkes i jorden således at det kun er 1,3
meter over niveau
2. et nedgravet vikingeskib på 7x2,5x1,5 m
3. klokketårn på 1x1x1,5 m med fire stolper og et tag med klokker
4. dragerede af pileflet med en diameter på 1,2 meter og med en højde på 0,4
meter
5. tre nedgravede bildæk som skal imitere en bugtende drage
6. et stort traktordæk
7. et mudderkøkken på 1,5x0,8x0,6 meter, hvor der udlægges sand
8. en udhulet træstamme på 1,5x0,5x0,4 meter som skal bruges som plantekasse
med blomster og urter
9. jorden er giftigt område lavet ud af træstubbe og træstammer, som graves et
lille stykke med i jorden således at de er stabile.

Oversigt over halvcirklens/sanselegepladsens elementer. Indsendt af Roskilde Museum.

Det er oplyst, at alle elementerne udføres i naturmaterialer med undtagelse af
bil- og traktordæk, og at dækkende er malet i harmoniske farver.
Udstillingen er støttet økonomisk af Frederikssund Kommune, og der er fri
adgang til sanselegepladsen for alle.
Ejendommen ligger indenfor den udvidede strandbeskyttelseslinje, der i
Frederiksborg Amt trådte i kraft den 18. februar 2001.
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
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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.
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. Der sigtes herved til anlæg af mindre parkeringsarealer og stier til eller
langs med kysten, anbringelse af toiletbygninger, naturformidlings- og
miljøinformation (f.eks. blå flag, skilte og informationstavler) og andre beskedne
opholdsfaciliteter for friluftslivet. Det forudsættes, at anlægget placeres og udføres
under hensyntagen til den omgivende natur.
Der er i den konkrete sag tale om en legeplads med flere faste elementer, der er
etableret uden dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, og hvor Naturstyrelsen
meddelte en tidsbegrænset dispensation til bibehold. Tidsbegrænsningen var
baseret på ansøgningen, hvoraf det fremgik at elementerne ville være udtjente ved
udgangen af 2018.
Legepladsen er placeret landværts museets bygninger, indenfor et areal, der
fremtræder kultiveret og anvendes aktivt i museets formidlings- og opholdsarealer.
Kystdirektoratet finder, at legepladsen og de faste elementer tjener et offentligt
formål til støtte for friluftslivet og konstaterer at pladsen efter det oplyste, er frit
tilgængeligt for områdets besøgende. Kystdirektoratet vurderer således, at en
dispensation til det ansøgte, er i overensstemmelse med ovennævnte praksis.
Kystdirektoratet finder endvidere, at legepladsen med sin placering og udformning
er indpasset i området og ikke er skæmmende for kystlandskabet, idet legepladsen
er placeret bag ved eksisterende bygninger på ejendommen.
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På denne baggrund vurderer styrelsen, at placeringen af sanselegepladsen ikke vil
påvirke kystlandskabet på en væsentlig måde, der kan stride imod bestemmelsens
formål om, at sikre kystlandskabet mod indgreb i den eksisterende tilstand og
anvendelse.
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
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 Martin
Kjeldgaard på mackj@kyst.dk
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Venlig hilsen

Hans Erik Cutoi-Toft
Områdechef

Afgørelsen er sendt til:
 Frederikssund Kommune, epost@frederikssund.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund, frederikssund@dn.dk
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk
 Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland v/ Poul Erik Pedersen,
nordsjaelland@friluftsraadet.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, Frederikssund, frederikssund@dof.dk
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen,
oestkredsen@botaniskforening.dk
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk
epost@frederikssund.dk; dn@dn.dk; frederikssund@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk;
nordsjaelland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; frederikssund@dof.dk;
oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk;
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