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Strandparken I/S  

Laura Freyberg 

Baldersbækvej 6 

2635 Ishøj 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/00554-5 

Ref. Jan Kofod Winther 

07-07-2020 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til træpavillon til brug som 

isbod på matr.43a, Tranegilde By, Ishøj, Skovvej 52, Køge Bugt 

Strandpark, 2635 Ishøj, Ishøj Kommune 

 

 

Ansøgning 

I har ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til træpavillon til brug 

som isbod på matr.43a, Tranegilde By, Ishøj, Skovvej 52, Køge Bugt Strandpark, 

2635 Ishøj, Ishøj Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af træpavillonen. Dispensationen meddeles på 

vilkår, at pavillonen skal fjernes hvis kioskfunktionen ophører, samt at der ikke må 

placeres reklamer, skilte ol. på eller i tilknytning til bygningen. 

 

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. 

 

Redegørelse for sagen 

Strandparken I/S skal som ejer af matrikel 43 a, Tranegilde By, Ishøj ansøger om  

dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af en træpavillon, funge-

rende som isbod i forbindelse med kioskbygningen, Skovvej 52, 2635 Ishøj. 

 

Træpavillonen placeres ud mod stien mellem kioskbygning og toiletbygning som 

vist på kortet.  

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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I ansøgningen anføres: 

Området omkring kiosken og toiletterne ved Skovhuse er meget brugt af borgere, 

turister og familier, dels ved strandbesøg og dels til grill om sommeren. 

  

Legepladsen bliver desuden i stort omfang anvendt af børnehaver, SFO og skoler.  

I Strandparkens kioskbygning er der indrettet en helårscafé, hvor turister og 

lokale året rundt kan få kaffe, mad og drikke. Caféen er blevet populær og har 

mange kunder året rundt. Især om sommeren er der logistiske problemer ifht. at 

der ikke er plads til både kø med kunder der skal købe is og de gæster, der sidder 

i caféen og spiser.  

 

En isbod med separat indgang vil afhjælpe disse udfordringer.  

Området er ikke en del af en nyere lokalplan, men byplanvedtægt nr. 20 Ishøj 

Kommune beskriver at der kan opføres enkelte bygninger til betjening af 

området. Dette falder træpavillonen under. Bygninger må opføres i max 1 etage 

og max. 3 meter i højden. 

  

http://www.kyst.dk/
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Formålet med isboden vil være at styrke erhvervet i strandkiosken ved at give 

bedre muligheder for kunderne i caféen og undgå lange køer til is-salg om 

sommeren.  

 

Den nye træpavillon udformes som på billedet og males i en farvenuance af grå 

ligesom de eksisterende bygninger; toiletter og kioskbygning, da dette er et 

gennemgående farvetema i Strandparken. Træpavillonen klodses op på fliser i 

hvert hjørne. Der laves ikke terrænændringer i denne forbindelse. Herunder ses 

billeder af træpavillonen. Træpavillonen vil falde naturligt ind i området, da den 

i konstruktion og udformning minder om de eksisterende bygninger.  

Træpavillonen har et grundareal på 11.1 m² og er 3,9 m lang, 3 m bred og 2,48 m 

høj ved kip.  

 

 
 

 

 

http://www.kyst.dk/
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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.  

 

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. 

 

Køge Bugt Strandpark blev anlagt for omkring 40 år siden bl.a. for at forbedre 

Vestegnens rekreative muligheder. Kystdirektoratet finder, at dette forhold kan 

tillægges en vis vægt ved vurdering af hvorvidt der kan dispenseres til det mindre 

byggerier, der skal servicere områdets besøgende. 

 

Kystdirektoratet finder, at der kan dispenseres til det ansøgte ”ishus”. Direktoratet 

har herved lagt vægt på, at den mindre bygning placeres i tilknytning til eksist-

rende bebyggelse med publikumsfaciliteter, herunder en café, samt at der er tale 

om en mindre udvidelse af caféfunktionen. 

 

Kystdirektoratet meddeler således efter en samlet vurdering dispensation til 

opstilling af træpavillonen som ansøgt. 

 

Dispensationen meddeles på vilkår, at pavillonen skal fjernes hvis kioskfunktionen 

ophører, samt at der ikke må placeres reklamer, skilte ol. på eller i tilknytning til 

bygningen. 

 

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. 

 

http://www.kyst.dk/
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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 Jan Kofod 

Winther på jkw@kyst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 

 

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/
mailto:jkw@kyst.dk
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Afgørelsen er sendt til: 

 

 

 Ishøj Kommune, ishojkommune@ishoj.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Ishøj, vallensbaek-ishoej@dn.dk   

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Storkøbenhavn Vest, 
storkoebenhavnvest@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Ishøj, ishoej@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

ishojkommune@ishoj.dk; dn@dn.dk; vallensbaek-ishoej@dn.dk; 

fr@friluftsraadet.dk;   fr@friluftsraadet.dk; 

storkoebenhavnvest@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; ishoej@dof.dk; 

oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk;  

laupe@ishoj.dk; 
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