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Lalandia Søndervig A/S  
Ellehammers Alle 3   
7190 Billund 
ATT: Thomas Nielsen  
Med kopi til: "Cowi, repræsentant for ansøger" 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 20/00321-2 
Ref. Christina Hattesen-
Hangård 
02-07-2020 
 

Afgørelse vedr. etablering af adgangsvej, parkeringsarealer, 
terrænændringer, elektronisk p-skilt, beplantning, trampesti og 
regnvandsbassin inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendomme 
matr. nr. 211mv Søgård Hgd., Nysogn, i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
Ansøgning 
På vegne af Lalandia Søndervig A/S har COWI den 20. januar 2020 indsendt en 
ansøgning om etablering af en midlertidig arbejdsvej, adgangsvej, 
parkeringsarealer, terrænændringer, bomanlæg med overdækning, elektronisk p-
skilt, beplantning, trampesti og regnvandsbassin på ovennævnte ejendom i 
Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 
I forbindelse med ansøgningen er der indsendt samtykke fra lodsejer til projektet. 
 
Der er løbende i forbindelsen med sagsbehandlingen blevet bedt om yderligere 
oplysninger, disse er blevet indarbejdet i afgørelsen.  
 
Den 6. maj varslede Kystdirektoratet afslag på overdækningen, terrænændringerne 
mellem parkeringspladserne og vejen.  
 
Den 13. maj 2020 ønskede ansøger at få en særskilt afgørelse på den midlertidige 
arbejdsvej, således at arbejdet kunne påbegyndes. Den samme dag modtog 
ansøger en delafgørelse bestående af dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 
etablering af den midlertidige arbejdsvej. 
 
Den 15.  maj 2020 modtog Kystdirektoratet bemærkninger i forbindelse med 
varslet. Af bemærkningerne fremgik det, at hvis der ikke kunne opnås 
dispensation til klitformationerne ved parkeringspladserne, ønskes der alternativt 
en dispensation til etablering af beplantning af egnstypiske buske i stedet.  
 
På baggrund af varslet valgte ansøger at placere bomanlæg med overdækning 
unden for strandbeskyttelseslinjen. Derfor indgår denne ikke længere i 
ansøgningen.  
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Afgørelse 
Kystdirektoratet finder ikke at anlægges af trampestier er tilstandsændringer der 
kræver dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen, idet der kun er tale om slåede 
stier.  
 
Dispensation 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af adgangsvej, parkeringsarealer, elektronisk p-
skilt og regnvandsbassin samt terrænændringer i forbindelse med etablering af 
vejanlæg, parkeringspladser og sommerhusområder som beskrevet. 
 
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. 
 
Afslag 
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af terrænændringer 
bestående af klitformationer ved parkeringspladserne samt beplantning. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 
”Klagevejledning”. 
 
Redegørelse for sagen 
Matriklen hvor de forskellige anlæg ønskes etableret er beliggende inden for den 
strandbeskyttelseslinjen. Se fig. 1.  
 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
2 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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Fig. 1. Kort over de omtalte ejendomme. Den røde prik markerer ejendommen. De sorte 
streger markerer matrikelskel. Den gule skravering markerer strandbeskyttelseslinjen. 
 
Det ansøgte er en del af projektet for Lalandia i Søndervig, der er en 
videreudvikling af projektet Søndervig Feriepark. Ringkøbing – Skjern Kommune 
fik den 9. november 2015 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til projektet 
Søndervig Feriepark efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme jf. planloven 
§ 5. 
 
Arealet inden for strandbeskyttelseslinjen der ønskes anvendt, er på 5,6 ha og er 
beliggende nord for Søndervig Landevej, der ligger på en ca. 1,5-2 m høj dæmning. 
Se fig. 2  
 

 
Fig. 2. Kortbilag fra ansøgningsmaterialet. Tv. Markering af det ansøgte areal (med blåt) 
beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen ved Ringkøbing Fjord (luftfoto 2018). Th. 
Uddrag af kortbilag nr. 3 Arealanvendelse fra Lokalplan nr. 451. 
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Af ansøgningen fremgår det, at arealet i dag består af dyrkede marker, og er uden 
særlig rekreativ, landskabelig eller naturmæssig værdi. Der er gennem 
naturundersøgelser ikke fundet bilag IV-arter inden for lokalplanområdet, og der 
er ingen § 3 arealer inden for det ansøgte areal. 
 
Arealet har i hvert fald siden 1944 været udlagt til landbrugsjord.  
 
Det ansøgte har sammenhæng med et andet projektet der er søgt om dispensation 
til. Denne sag har j. nr. 20/00311 og omfatter ansøgning om etablering af 
rundkørsel, omfartsvej samt forlængelse af cykelsti. Denne ansøgning er grundet i 
overordnede trafikale hensyn samtidig med at det skal definerer adgangen til 
Lalandias område.  
 
Adgangsvej  
Af ansøgningen fremgår det, at det er ønsket at vejadgang fra Søndervig Landevej, 
etableres som en nordgående stamvej ind i lokalområdet via den nye rundkørsel.  
Adgangsvejen udformes så der sikres sammenhæng til vejprojektet for den nye 
rundkørsel.  
 
Det oplyses, at adgangsvejen udlægges som i princippet vist på fig. 4. Det fremgår 
af ansøgningen at adgangsvejen i mindre omfang kan flyttes ved den endelige 
projektering. 
 

 
Fig. 4. Illustrationsplan fra ansøgningen. Planen viser de ansøgte anlæg inden for 
strandbeskyttelseslinjen i sammenhæng med Ringkøbing-Skjern Kommunes planlagte 
rundkørsel på Søndervig Landevej 
 
Dertil oplyses det, at vejen etableres i en midlertidig situation i 6,5 m bredde i grus 
som vist på fig. 5.  
 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 5. Tværsnit fra ansøgningsmaterialet der illustrer vejen i første etape. 
 
Når byggearbejdet er færdigt, færdiggøres vejen. Der etables 4,5 m. asfalt vej, med 
0,5 m. græsarmering og grøfter i begge sider samt gadelys i vest siden af 
vejanlægget. Se fig. 6. 
 

 
Fig. 6. Tværsnit fra ansøgningsmaterialet der illustrer den endelige vej. 
 
 
Dertil er det ønsket, at vejen etableres med vejbane i en kote svarende til 1,95 mod 
syd i tilkoblingen til rundkørslen på Søndervig Landevej, og 1,25 m DVR 90 mod 
nord for at klimasikre anlægget. Dertil oplyses det, at terrænreguleringen i 
forbindelse med vejen, udføres med flade skråninger med hældning 1:5 ned mod 
eksisterende terræn. Af ansøgningen fremgår det, at formålet med skråningerne er 
at sikre rolige og naturlige overgange og bløde kurver.  
 
Ligeledes fremgår det af ansøgningen, at det ikke er muligt at flytte rundkørslen og 
adgangsvejen uden for strandbeskyttelseslinjen, da der skal være en vis afstand 
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mellem rundkørslen og krydset mod vest for at sikre en god trafikafvikling og 
trafiksikkerhed på Søndervig Landevej. 
 
Parkeringsarealer  
Af ansøgningen fremgår det, at det er ønsket at etablere et parkeringsareal i 
tilknytning til den nye center- og hotelbebyggelse. Se fig. 7.  
 
 

 
Fig. 7. Belægningsplan fra ansøgningsmaterialet, hvor parkeringsarealerne fremgår. Den blå 
skravering markerer strandbeskyttelseslinjen.   
 
Det oplyses, at p-båsene etableres i græsarmering, mens køresporerne etableres i 
asfalt. Dertil vil der blive etableret nedsivningstrug med overløb til 
afvandingssystem mellem p-båsene. Parkeringspladsen afgrænses med kantsten 
ind mod trug. Se fig. 7 belægningsplan og fig. 8 for tværsnit af en del af 
parkeringspladsen.  
 

 
Fig. 8. Tværsnit fra ansøgningsmaterialet der illustrer en del af parkeringspladsen. 
 
Dertil oplyses det, at der syd for den nye bygning etableres en grus-
parkeringsplads med foldehegn af træ rundt om. Se. Fig. 7 belægningsplan.  
 
Det oplyses, at det er ønsket at opstille 4 meter høje lygtepæle på 
parkeringsarealerne.  
 
Dertil oplyses det at der vil ske en terrænregulering af parkeringspladserne med op 
til +1 m.  
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Derudover er det ønsket at afskærme parkeringspladserne med lave 
klitformationer mod syd, se. Fig. 9. 
 

 
Fig. 9. Kote- og afsætningsplan fra ansøgningsmaterialet. 
 
 
Ansøger oplyses, at der på arealerne omkring den kommende centerbebyggelse og 
de der tilhørende parkeringsarealer, vest for Fjordstien, ønskes etableret et 
sammenhængende landskabsbearbejdende projekt som led i indretningen af 
udearealerne.  
  
Dertil oplyses der følgende: 
 ”Inden for strandbeskyttelseslinjen ønskes udelukkende etableret mindre og lave 
volde, med en maksimal højde på 1.5 meter, således at arealet bliver en integreret 
del af det samlede projekt. Hermed sikres en vigtig sammenhæng i projektet, som 
afspejles i et imødekommende, harmonisk og egnstypisk helhedsindtryk ved 
ankomst til Lalandia, Søndervig og Vestkysten fra øst på Søndervig Landevej.” 
 
I det landskabets tilknyttede planter er en væsentlig bestanddel af 
landskabspræget i dette karakteristiske område, etableres voldene udelukkende 
med beplantning af hjemmehørende arter fra klitlandskabet. Det er bl.a. 
marehalm, hjelme og flere bær- og lyngarter jf. note i lokalplanens § 7.4. Der 
etableres ikke træer inden for strandbeskyttelseslinjen. Hermed sikres, at voldene 
får et naturmæssigt præg og bliver et naturligt og integreret element i 
kystlandskabet ved Søndervig. 
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Landskabsbearbejdningen her derved en naturforbedrende karakter, idet der 
med denne etableres egnstypisk natur på arealerne, som hidtil har været anvendt 
som dyrkede landbrugsarealer. Projektområdet henligger p.t. uden særlige 
landskabelige eller naturmæssige kvaliteter.” 
 
Det er ligeledes oplyst at:  
”Konceptet for Lalandia i Søndervig tager udgangspunkt i det særkende der er 
ved Vesterhavet og udnytter de stedbundne kvaliteter. Lalandia i Søndervig vil 
understøtte destinationens arbejde om at skabe et nyt oplevelsesunivers, som i 
attraktioner og kommunikation kan være dét fyrtårn for hele området, som kan 
samle destinationen og være ”reason-to-go”, altså den attraktion, som kan være 
et besøg værd i sig selv, men som også understøtter andre ferieformer i området. 
Realiseringen af Lalandia i Søndervig forventes at medføre betydeligt flere 
besøgende til Søndervig by og Vestkysten. Vandlandet i Lalandia vil i sig selv få 
en størrelse og en indretning som vil tiltrække besøgende fra omkringliggende 
turistområder og byer i en større radius hele året. 
 
Lalandia i Søndervig er derved en vigtig del af den turisme politiske strategi for 
Søndervig og Vestkysten, samt for Danmarks kyst- og naturturisme, idet 
projektet forventes at bidrage med stærk vækst i turismeerhvervet og understøtte 
udviklingen af en allerede velkendt feriedestination i den internationale turisme.  
  
Ringkøbing Skjern Kommune har i planlægningen for Lalandia i Søndervig lagt 
vægt på, at området som helhed bliver sammenhængende, præsentabelt og 
afspejler de stedbundne landskabelige og naturmæssige kvaliteter. Dette en 
vigtig del af projektet, idet dette er det første man ser ved ankomst til Søndervig 
og Vestkysten når man ankommer til området fra øst på Søndervig Landevej. 
Projektets samlede helhedsindtryk er derfor med til at definere oplevelsen af 
ankomsten til destinationen fra øst.   
  
Det primære ønske fra Lalandia, er fortsat at søge dispensation til etablering af 
det ovenfor beskrevne landskabsbearbejdende projekt inden for 
strandbeskyttelseslinjen, idet dette vurderes at være en vigtig del af den samlet 
landskabelig og naturforbedrende plan for arealerne omkring den kommende 
centerbebyggelse i den sydlige del af lokalplanområdet. Arealerne inden for 
strandbeskyttelseslinjen ønskes derfor fortsat inddraget i det sammenhængende 
landskabsbearbejdende projekt, som ønskes etableret i overensstemmelse med 
lokalplanens bestemmelser herom, og med respekt for den omkringliggende 
natur og landskab.  
  
Alternativt ønskes dispensation til etablering af beplantning af arealet inden for 
strandbeskyttelseslinjen, beliggende mellem parkeringsarealerne og Søndervig 
Landevej. Beplantningen vil bestå af lave egnstypiske buske, iht. lokalplanens § 
7.4. Dette for at undgå at arealet vil adskille sig væsentligt fra det øvrige projekt, 
ved at henligge uberørt, og derved vil fremstå utilsigtet midlertidigt, ufuldendt og 
uplejet, i forhold til den øvrige del af området øst for Fjordstien.” 
 
Elektronisk p-skilt  
Af ansøger oplyses det, at det er ønsket at etablere et elektroniske skilte med 
visning af ledige parkeringspladser. Skiltet skal bestå af et enkelt panel. Se fig. 10 
hvor udformningen af skiltet fremgår.  
Standeren er ca. 4 meter høj og placeres ved Fjordstiens tilslutning til rundkørslen, 
således at bilisterne kan orientere sig om ledige parkeringspladser allerede ved 
rundkørslen.  
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Fig. 10. Materiale fra ansøger der viser den ønskede udformning af det elektroniske p-skilt. 
 
Regnvandsbassin 
Af ansøgningen fremgår det, at det er ønsket at udlægge arealet øst for 
adgangsvejen (Fjordstien), til et grøntområde med et regnvandsbassin. Området 
fremstår i dag som landbrugsjord, der ønskes tilsået med græsser der egner sig til 
kystnære omgivelser. Det er ønsket at området skal henligge som et uberørt 
naturareal med ekstensiv pleje. Der sker således alene regulering af græshøjde, 
beskæringer og bekæmpelse af uønskede arter enkelte gange årligt. Dog bliver 
arealerne til trampestier og ophold jævnligt klippet. 
 
Regnvandsbassinet ønskes etableret i den sydøstlige del af matriklen. Se fig. 4 
Illustrationsplan, der viser de ansøgte anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen. 
 
Det oplyses, at placeringen af et regnvandsbassinet på arealet er i 
overensstemmelse med de naturlige forhold på arealerne, da der naturligt samles 
vand på de syd- og østligste arealer i lokalplanområdet ved store mængder nedbør. 
 
Dertil fremgår går det at formålet med regnvandsbassinet er, at forhindre at 
vandløb og kloakker overbelastes iht. kommuneplanen for Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Det er derfor ikke muligt at etablere det ønskede regnvandsbassin 
uden for strandbeskyttelseslinjen. Se fig. 11 
 
Regnvandsbassinet er dimensioneret efter Ringkøbing-Skjern Kommunes 
"Dimensionering af våde regnvandsbassiner i Ringkøbing-Skjern Kommune.  
Basinnet er beregnet for en årsmiddelnedbør på 900 mm. Udløbstallet er sat til 1 
l/s/reduceret ha, for en gentagelsesperiode på 5 år. Der er regnet med en 
sikkerhedsfaktor på 1,11 og en hydrologisk reduktionsfaktor på 1,0. 
 
Regnvandsbassinet anlægges som vådt bassin med lermembran, for at undgå 
nedsivning på arealet. Bassinet anlægges med sandfang før indløbet, således sand 
og partikulært stof bliver tilbageholdt inden selve bassinet. Udløbet fra bassinet 
udføres dykket for tilbageholdelse af flydestoffer og evt. oliefilm i den bagerste del 
af bassinet. Der udføres stensikring omkring ind- og udløbsrør. 
 
Det er ønsket at regnvandsbassinet får et overfladeareal på omkring 2.100 m2, ved 
almindeligt vådt volumen, det permanente vandspejl, og et overfladeareal på ca. 
2.700 m² når vandet er stuvet op til maksimalt vandspejl. Regnvandsbassinet 
anlægges med et permanent vandspejl med en vanddybde på 1 meter og med flade 
skråninger.  
Regnvandsbassinet skal indgå som en naturlig del af det rekreative areal, derfor 
skal søbrinkerne fremstå som en naturlig og flad overgang i det grønne område og 
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landskabet. Således er det ønsket at regnvandsbassinet etableres så vidt det er 
muligt med hældninger på 1:5. Denne hældning ønskes bl.a. af hensyn til de børn 
der vil færdes i området samt de naturmæssige hensyn til den forekomst af 
smådyr, padder og insekter der forventes vil etablere sig i området.  
 

 
Fig. 11. Oversigtskort med regnvandsbassin og udløb indsendt af ansøger.  Den 
mørkegrønne streg angiver bassinets bund, den lyseblå streg angiver det permanente vand 
og den stiplede linje angiver stuvningsvolumen, altså hvor langt op vandet kommer, når der 
kommer meget regn. Den bølgende steg betyder blot at der er foretaget ændringer inden for 
denne i forbindelse med bassinets revision. 
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Terrænændringer  
Ud over de terrænændringer der ønskes i forbindelse med vejanlæggende, 
parkeringspladserne og regnvandsbassin, søges der også om terrænregulering i 
form af skråningsanlæg i forbindelse med det tilstødende sommerhusområde ned 
til det rekreative område.  Se fig. 12. 
 

 
Fig. 12. Kortudsnit fra ansøgningsmaterialet, der vider de ønskede terrænændringer fra 
sommerhusområdet ned til det rekreative område.  
 
Terrænregulering udføres med flade skråninger med hældning 1:5 ned mod 
eksisterende terræn.  
 
Af ansøger oplyses det, at den nødvendige terrænregulering ifm. 
sommerhusområdet, som er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen, 
vil udgøre to mindre skråningsanlæg med et samlet areal på i alt omkring 340 
m². 
 
Ejendommen er beliggende ca. 3 km fra Natura 2000-område nr. 66 Stadil Fjord 
og Vest Stadil Fjord (habitatområde nr. 59, fuglebeskyttelsesområde nr. 41 og 
Ramsarområde nr. 3), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 
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Gældende for område: 

- Projektområdet er omfattet af lokalplan 451. 
- Inden for projektområdet er der et beskyttet vandløb. 

 
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 
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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. 
 
Dispensation  
Adgangsvej  
Ifølge gældende praksis for administration af strandbeskyttelsen, bør der 
dispenseres til de ændringer og forbedringer af en offentlig vej og dens udstyr, som 
er nødvendige for, at der kan opretholdes tidssvarende og trafikmæssigt 
forsvarlige veje. Det bør desuden sikres, at ændringerne udføres under størst mulig 
hensyn til kystlandskabet. 
 
Der er i den konkrete sag tale om at etablere af adgangsvej med tilhørende grøfter, 
som skal sikre adgangen til Søndervig Feriepark – Lalandia. Vej etableres i 
sammenhæng med den nye rundkørsel.  
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte projekt, derfor ligger inden for 
ovennævnte praksis, og at der derfor er grundlag for at dispensere fra 
naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1. 
 
Kystdirektoratet vurderer desuden, at adgangsvejen med grøfter trods anlæggets 
kystnærhed, ikke vil have en nævneværdig betydning for kystlandskabet, da 
anlæggende etableres i forbindelse med eksisterende vejanlæg.  
 
Derudover ligger Kystdirektoratet vægt på, at det oplyses at adgangsvejen ikke kan 
placeres uden for strandbeskyttelseslinjen, grundet den nødvendige afstand til det 
eksisterende lyskryds. 
  
Parkeringsarealer  
Det kan i særlige tilfælde gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen jf. 
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.  
Kystdirektoratet finder at etableringen af parkeringspladserne er sådan et særligt 
tilfælde.  
 
Kystdirektoratet har i sin vurdering lagt vægt på, at parkeringspladserne etableres 
i tilknytning til forsøgsordningsprojektet Søndervig Feriepark og at 
parkeringspladserne er nødvendige for projektet.  
 
Endvidere har Kystdirektoratet lagt afgørende vægt, at parkeringspladsen ønskes 
placeres mellem det nye feriecenter, den nye adgangsvej til området, rundkørsel og 
den eksisterende landevej. Samt at der er tale om en lille del af det samle projekt, 
der er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen og parkeringspladerne vil 
være placeres i udkanten af den udvidet strandbeskyttelseslinjen.  
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Samlet set er det Kystdirektoratets vurdering, at parkeringspladserne set i forhold 
til de anlæg parkeringspladserne placeres i mellem, vil have en mindre påvirkning 
af Kystlandskabet.  
 
Elekronisk p-skilt 
Kystdirektoratet finder, at der er tale om et særligt tilfælde, der kan begrunde at 
der etableres et elektronisk p-skilt inden for strandbeskyttelseslinjen.  
 
Kystdirektoratet har lagt vægt på at skiltet etableres i tilknytning til 
forsøgsordningsprojektet Søndervig Feriepark. At skiltet placeres sammen med 
andre skilte, i forbindelse med rundkørslen og adgangsvejen til Lalandia. Samt at 
denne har tilknytning til parkeringspladserne.   
 
Samlet set er det Kystdirektoratets vurdering at skiltet set i forhold til, de anlæg 
skiltet placeres i mellem, vil have en mindre påvirkning af Kystlandskabet.  
 
Regnvandsbassin 
Det ansøgte regnvandsbassin anlægges i forbindelse med forsøgsprojektet 
Søndervig Feriepark – Lalandia, og må anses for at være af en sådan 
samfundsmæssig betydning, at dette kan begrunde en dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Terrænændringer  
Efter praksis meddeles der som udgangspunkt ikke dispensation til at foretage 
reguleringer af terrænet, som ikke enten er et (nødvendigt) led i byggearbejder 
eller tjener et naturforbedrende formål som led i en helhedsplan.  
 
En del af de ansøgte terrænændringer ønskes i forbindelse med anlæggelsen af 
veje, parkeringspladser og bebyggelse. Disse terrænændringer sker som et 
nødvendigt led i anlæggelsen af de forskelige anlæg og er derfor efter 
Kystdirektorats vurdering omfattet af ovenstående praksis.   
 
Samlet set vurderer Kystdirektoratet, at der er tale om et særligt tilfælde, som kan 
begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen  
 
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. 
 
Afslag 
Terrænændringer bestående af klitformationer 
Kystdirektoratet finder ikke, at der er tale om et tilfælde, som kan begrunde en 
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til terrænændringer i form af 
klitformationer.  
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Efter praksis meddeles der som udgangspunkt ikke dispensation til at foretage 
reguleringer af terrænet, som ikke enten er et (nødvendigt) led i byggearbejder 
eller tjener et naturforbedrende formål som led i en helhedsplan.  
I den konkret sag er der tale om etablering af klitformation der skal afskærme 
parkeringspladserne.  
 
Kystdirektoratet finder at der alene er tale om terrænændringer hvis formål er 
forskønnelse.  
 
Ligeledes finder Kystdirektoratet, at klitformationerne vil fremtræde 
fremmedartet og unaturlige i området der har været udlagt som marker i hvert fald 
siden 1944.  
 
Beplantning 
Efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 2 gælder forbuddet mod 
tilstandsændringer i lovens § 15, stk. 1, ikke ved genplanting af skovarealer og 
beplantning i lovligt eksisterende haver.  
 
Ligeledes kan der efter lovens § 65b, stk. 4 gøres undtagelse fra forbuddet i § 15, 
stk. 1 for erhvervsmæssig tilplantning med bærbuske/frugttræer inden for den 
udvidet strandbeskyttelseslinje, selv om der ikke er tale om et særligt tilfælde. 
 
Kystdirektoratet har i vurderingen lagt vægt på, at der er tale om afskærmning af 
parkeringspladserne på tidligere landbrugsjord og derved ikke er omfattet af 
ovenstående undtagelser. På denne baggrund, falder forholdet under 
naturbeskyttelseslovens § 65b. stk. 1, hvor der skal være tale om et særligt tilfælde. 
 
Kystdirektoratet finder ikke, at der er tale om sådan et særligt tilfælde, der kan 
begrunde en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til tilplantning. 
 
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, 
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 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 

 
Christina Hattesen-Hangård 
+45 20 93 17 86 
cvj@kyst.dk 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Ringkøbing-Skjern Kommune, Land.by.kultur@rksk.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Ringkøbing-Skjern, ringkoebing-

skjern@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Midtvestjylland, midtvestjylland@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Ringkøbing-Skjern ringkoebing-

skjern@dof.dk   
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 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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