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Horsens City Camping v/ Rene Kofoed  

Husoddevej 85a 

8700 Horsens 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/01960-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

14-07-2020 

 

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af 

Horsens City Camping i sommerhalvåret på matr;.2m, Stensballegård 

Hgd., Vær, Husoddevej 85, 8700 Horsens, Horsens Kommune 

 

 

Ansøgning 

I har ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af Horsens 

City Camping i sommerhalvåret ud mod vandet på matr;.2m, Stensballegård Hgd., 

Vær, Husoddevej 85, 8700 Horsens, Horsens Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til udvidelsen af campingområdet 

som ansøgt ned mod vandet. 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 

”Klagevejledning”. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er en campingplads beliggende ud til et offentligt areal der strækker 

sig langs stranden ved Horsens Fjord på Husodde. Ejeren har campingtilladelse til 

at drive 519 enheder på campingpladsen. Pladsen ønskes udvidet 24 m mod kysten 

i det offentlige areal i en bredde af ca. 180 m, således der kan ske campering på 

dette areal i sommerhalvåret. 

 

Pladsens matrikel er i sin helhed omfattet af 300 m strandbeskyttelseslinjen og 

den nordligste del er fredskovarealer. Før linjen den 10. oktober 2001 blev udvidet 

fra 100 m til de i dag gældende 300 m, var pladsens ”frie” arealer således 

beliggende mellem 100 m linjen og begrænset af fredskovarealerne mod nord. 

 

Der ansøges om at udvide pladsens arealer til sommercamping ved at inddrage et 

areal beliggende søværts for pladsens nuværende sydlige afgrænsning mod vandet 

– og dermed inden for og søværts den oprindelige 100 m beskyttelseslinje. Det er 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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kun camping med campingvogne eller telte og kun i sommerperioden (maj – 

september) at det vil være aktuelt. Pladsen ligger med en anstand fra vandet på 

60-80 m og vil ved udvidelsen indskrænke det frie kystområde område til ca. 35-

55 m. 

 

 
Fredskov: grøn – 100 m linje: blå – 300 m linje: rød 

 

Formålet er at udvide kapaciteten i sommerhalvåret. Det bemærkes, at 

udvidelsesmulighederne mod nord synes umulige, idet fredskovarealerne 

begrænser yderligere udvidelse. 

 

 
Ansøgt udvidelse 

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

Vi er blevet opfordret af Borgmester Peter Sørensen og Horsens Kommune til at 

ansøge om, at Horsens City Camping får tilladelse til at udnytte det område, som 

er markeret på vedhæftede kort, til camping i sommermånederne. 

 

Området er på ca. 3800 m2 og er 24 m bredt. 

Området er ikke ejet af Horsens City Camping men af Horsens Kommune, hvor-

for vi ansøger på vegne af Horsens Kommune der gerne vil sælge eller udleje 

området til os. 

 

Borgmester Peter Sørensen og Horsens Kommune vil meget gerne på denne 

måde sørge for en fortsat positiv udvikling af turismen i Horsens, og samtidig 

støtte op omkring den fremtidige udvikling af området omkring Husodde strand. 

 

Horsens City Camping har en helt unik placering ved Horsens fjord og vi er inde i 

en positiv udvikling, specielt er pladser med udsigt meget eftertragtede. 

 

Vi ansøger derfor om at få dispensation til anvende dette nye område til camping 

iht. Campingreglementet, så vi kan få ændret udlejningstilladelsen hos Horsens 

Kommune. 

 

Der har været arbejdet med lokalplan for campingpladsen siden 2016, da 

Horsens Kommune ønskede en samlet plan og løsning for hele strandområdet 

foran campingpladsen og campingpladsen i sin helhed. Dette er sat i bero indtil 

der er en færdig plan for udviklingen af området. 

 

Horsens Kommune er i gang med en større modernisering og forbedring af 

området og stranden ved Husodde, og det er derfor vi er blevet opfordret til at 

søge dispensation til at bruge området til camping. Det er kun camping med 

campingvogne eller telte og kun i sommerperioden (maj – september) at det vil 

være aktuelt. 

 

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.  

 

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 

http://www.kyst.dk/
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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. Tilstandsændringen 

forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Strandbeskyttelseslinjen gælder for alle typer af erhverv. I forbindelse med at 

strandbeskyttelseslinjen blev udvidet fra 100 m til 300 m ved "kystloven" (lov nr. 

439 af 1. juni 1994) i 1994, blev det anført i lovbemærkningerne, at der vil kunne 

dispenseres i det omfang, der er tale om eksisterende ferie- og fritidsbyggeri og 

andre erhvervs nødvendige og arealmæssigt begrænsede ønsker om at tilpasse sig 

udviklingen. 

 

Bemærkningerne har alene sigte på virksomheder beliggende i den udvidede 

strandbeskyttelseszone, dvs. den del der ligger mellem 100 m og 300 m fra kysten. 

 

For større campingpladser (over 75 enheder) i den udvidede del af strandbeskyt-

telseslinjen vil der normalt være grundlag for dispensationer til udvidelse, byggeri 

mv., som er nødvendige for at campingpladsen kan gennemføre en sædvanlig 

produktudvikling. Der vil også kunne forventes dispensation til en arealmæssig 

kapacitetsudvidelse, såfremt den videst muligt foretages landværts pladsens 

eksisterende bredde og ikke står i urimeligt forhold til kapaciteten for den 

eksisterende plads. Endvidere må afgørende hensyn til landskab og natur ikke tale 

imod den ansøgte udvidelse. 

 

Horsens City Camping Campingpladsen er godkendt til 519 enheder og er delvist 

beliggende i den udvidede strandbeskyttelseszone. Pladsen er således som 

udgangspunkt omfattet af denne lempeligere praksis, der skal tilgodese de 

indskrænkninger udvidelsen af strandbeskyttelseslinjen til 300 m reelt måtte have 

medført. 

 

Kystdirektoratet vurderer dog, at den udvidede strandbeskyttelseslinje ikke har 

medført yderligere begrænsninger for at kunne udvide pladsen, end de der allerede 

gjorde sig gældende før udvidelsen. En udvidelse af pladsen efter den lempeligere 

praksis skal som udgangspunkt ske landværts og her grænser campingarealet op til 

det fredskovareal, der afgrænser pladsen mod nord. Pladsens fysiske udvidelses-

muligheder landværts blev således ikke yderligere begrænset ved udvidelsen af 

strandbeskyttelseslinjen fra 100 m til 300 m i oktober 2001. En udvidelse på egne 

arealer mod nord var og er således primært begrænset af de fredskovsarealer, der 

ligger i pladsens nordlige område. 

 

Kystdirektoratet finder på denne baggrund, at den ansøgte inddragelse af arealer 

til campering inden for den oprindelige 100 m linje og ud mod kysten, ikke kan 

http://www.kyst.dk/
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begrundes under henvisning til den lempeligere praksis, idet udvidelsen af 

strandbeskyttelseslinjen ikke kan siges yderligere at have begrænset 

campingpladsens udvidelsesmuligheder. 

 

Den ansøgte inddragelse af arealer til campering inden for den oprindelige 100 m 

linje skal herefter vurderes efter den almindelige restriktive praksis og der skal 

således foreligge en særlig begrundelse herfor. 

 

Kystdirektoratet vurderer, at dette ikke er tilfældet. 

 

At udvidelsen af pladsen skal understøtte den lokale turisme og støttes af 

kommunen samt alene vil blive benyttet i sommerhalvåret ændrer ikke herved. 

Ligeledes kan det ikke føre til andet resultat, at de nye pladser vil være attraktive 

på grund af udsigten, samt at dette evt. er pladsens enesete udvidelsesmulighed. 

 

Kystdirektoratet må endvidere lægge afgørende vægt på, at en udvidelse af den i 

forvejen kystnære placerede plads ud i det åbne område mod vandet vil være 

landskabeligt uheldigt og taler imod det ansøgte. Ligeledes vil en dispensation 

have en væsentlig og uønsket præcedens i andre sager om udvidelser af 

campingpladser, der ønske at udvide mod kysten. 

 

Kystdirektoratet meddeler således efter en samlet vurdering af sagen afslag på 

udvidelse af pladsen i sommerhalvåret som ansøgt. 

 

Kystdirektoratet har ikke med denne afgørelse foretaget en vurdering af, om det 

ansøgte kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller 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. 

 

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 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

 Horsens Kommune, horsens.kommune@horsens.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, horsens@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet, soehoejlandet@friluftsraadet.dk; 
jankarnoe@gmail.com  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, horsens@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

horsens.kommune@horsens.dk; dn@dn.dk; horsens@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

soehoejlandet@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk;horsens@dof.dk; 

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

camping@husodde.dk; hko@horsens.dk;  
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