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SØNDERBORG AFFALD A/S  
Maria Lundstrøm Holm 
Ellegårdvej 8 
6400 Sønderborg 
 
Sendt på mail til: maho@sonfor.dk og mfmo@sonderborg.dk 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/00587-6 
Ref. Lone Sivertsen 
29-06-2020 
 

 Afgørelse om dispensation 
 
Dispensation til affaldsbeholdere inden for strandbeskyttelseslinjen på 
ejendommen matr. nr. 1259, Broager Ejerlav, Broager, 
Vemmingbundstrandvej 35, 6310 Broager, i Sønderborg Kommune 
 
Ansøgning 
SØNDERBORG AFFALD A/S har pr. mail af 6. februar 2020 fremsendt en 
ansøgning om dispensation til nedgravede affaldsbeholdere inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1259, Broager Ejerlav, Broager, 
Vemmingbundstrandvej 35, 6310 Broager.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1 jf. § 15, til nedgravede affaldsbeholdere som erstatning for eksisterende 
beholdere. 
 
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 dispensationen  
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:  

 Terrænet reetableres umiddelbart efter anlæggene er etableret og gamle 
kuber er fjernet. 

 Evt. overskydende jord/materiale køres bort til en placering uden for 
strandbeskyttelseslinjen  

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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Redegørelse for sagen 
SØNDERBORG AFFALD A/S har søgt om udskiftning af 4 eksisterende 
affaldsbeholdere betegnet kuber, til 3 nedgravende beholdere ved et 
sommerhusområde ved Vemmingbund Strand.  
 
Jf. ansøgningen er det oplyst at der ”I forbindelse med den nye affaldsplan i 
kommunen er det blevet besluttet at sortere affald i flere fraktioner”…” Derfor 
skal der opsætte nye beholdere i hele Sønderborg Kommune”. 
 
De nye affaldsbeholdere ”er designet i sammenarbejde skov og naturstyrelsen” Se 
figur 1. 
 

 
Figur 1. Visualisering jf. ansøgning 
 
Nuværende opstillede kuber inden for strandbeskyttelseslinjen fremgår af figur 2. 
og viser de kuber som Naturstyrelsen gav dispensation til den 11. oktober 2013 jf. 
sagsnummer NST-4132-540-00224. 
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Figur 2. Eksisterende 4 kuber udpeget med blå pil, opstillet inden for 
strandbeskyttelseslinjen markeret med orange skravering, hvor pumpestationen 
ses til venstre for kuberne. 
 
Matriklen er beliggende inden for et arealfredet område Vemmingbund, hvorfor 
der muligvis også skal hentes tilladelse hos Fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er beliggende ca. 25 meter fra Natura 2000-område nr. 197 
Flensborg Fjord og Nybøl Nor (habitatområde nr. H173, fuglebeskyttelsesområde 
nr. F64), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter. 
 
Nærmeste Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag 

 
 
Der er ikke på den arealfredede matrikel udpeget habitatnatur, hvorfor  
Kystdirektoratet finder, at udskiftning af 4 containere i tilknytning til et 
sommerhusområde, sandsynligt ikke vil medføre en forringelse af forholdene for 
arter beskyttet af habitatdirektivet.  
 
Forholdets karakter sammenholdt med afstanden til Natura 2000-området gør at 
Kystdirektoratet ikke har foretaget en nærmere vurdering af påvirkningen på 
Natura 2000-området. 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 
tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

http://www.kyst.dk/
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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. 
 
Arealet ved Vemmingbund Strand, fremstår generelt og vurderet ud fra ortofotos, 
som et grønt areal, der anvendes til parkeringsplads for strandens gæster, med en 
grusvejssløjfe, der giver mulighed for ind- og udkørsel fra parkeringspladsen. Der 
er opsat en toiletbygning samt et skilt om området. 
 
Eksisterende affaldsbeholderne er opstillet i den sydlige ende af arealet, op mod 
bebygget sommerhusområde og tæt op ad eksisterende bevoksning ud til 
asfaltvejen i tilknytning til en pumpestation. 
 
Kystdirektoratet har ved sagens behandling vurderet, at nedgravning af 
affaldsbeholdere vil være dispensationskrævende, selvom underjordiske anlæg 
ikke i sig selv er tilstandsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen, men 
nedgravningen af dem i visse tilfælde kan betragtes som terrænændringer. Da 
matriklen er omfattet af arealfredning er nedgravningen af affaldsbeholderne 
vurderet dispensationskrævende. 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet har jf. praksis andre steder meddelt dispensation til opstilling af 
lignende affaldsbeholdere, inden for strandbeskyttelseszonen, da vi finder de 
tjener et samfundsnødvendigt formål og hvor beholderne er diskret placeret i 
landskabet.  
 
Kystdirektoratet har ved afgørelsen lagt vægt på at der tidligere er dispenseret til 
opstilling af affaldscontainere på den samme placering, hvorfor der kan forventes 
en dispensation til udskiftning til en anden type beholder der delvis nedgraves. 
Der er tillige lagt vægt på at den nye type affaldsbeholder, i langt større grad falder 
naturligt ind i det omkringliggende landskab, ligesom affaldsbeholderne ikke 
fremtræder unødigt markant i kystlandskabet. Endelig er der lagt vægt på at 
affaldsbeholdernes placeres i tilknytning til en pumpestation. 
 
På baggrund af ovenstående, og efter en samlet vurdering, meddeles dispensation 
til udskiftning af affaldsbeholdere som ansøgt. 
 
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. 

http://www.kyst.dk/
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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 
 

 
Lone Sivertsen 
   
lonsi@kyst.dk 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg, soenderborg@dn.dk 
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Sønderborg, soenderborg@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

jyllandskredsen@botaniskforening.dk   
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig 

del,sydjyllandsyd@fredningsnaevn.dk; 
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