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Norddjurs Kommune  

Mads Holm-Petersen 

Torvet 3 

8500 Grenaa 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/00397-7 

Ref. Jan Kofod Winther 

21-07-2020 

 

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til årligt 

tilbagevendende langtidsparkering i perioden juli til august på 

matr.60do, Grenaa Markjorder, Grenaa, 8500 Grenaa. Norddjurs 

Kommune 

 

 

 

Ansøgning 

I har ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til årligt tilbagevendende 

langtidsparkering i perioden juli/august på del af matr.60do, Grenaa Markjorder, 

Grenaa, 8500 Grenaa. Norddjurs Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidig anvendelsen af arealet 

til parkering som ansøgt. 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 

”Klagevejledning”. 

 

Redegørelse for sagen 

Norddjurs Kommune ønsker at anvende et friareal inden for strandbeskyttelses-

linjen til langtidsparkering for rejsende til Anholt uden bil. Arealet ligger vest for 

havneområdet med færger. 

 

I ansøgningen anføres: 

Norddjurs Kommune skal hermed søge om dispensation fra stransbeskyttelses-

linien i forbindelse med etablering af årligt tilbagevendende midlertidig 

parkering (markparkering) for personbiler i perioden 1. juli til 15. august. 

Ansøgningen omhandler et areal på op til 3000 m²på matriklen 60 do Grenaa 

Markjorde i Grenaa enten lokaliseret nær færgen (se kort 1) eller vest fra 

Andedammen (se kort 2).  

 

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

 

http://www.kyst.dk/
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Baggrund 

Anholt tiltrækker i løbet af sommeren et stort antal danske og udenlandske 

turister der kommer til Grenaa i bil, men som ønsker at efterlade bilen i her ferm 

for at sejle den til Anholt. Da Grenaa Havn i forvejen har mange gæster i 

sommerhalvåret, er der et betydeligt pres på de offentlige og private 

parkeringsmuligheder.  

 

Det er færgefartens vurdering at der er behov for 50-60 biler i dagene mellem 

20.-30. juli, men at der er behov for at anvende arealet i et vist tidsrum før og 

efter denne spidsbelastning. Den enkelte parkering vil typisk vare 7-14 dage, 

trafikbelastningen til, fra og på arealet vil derfor være meget begrænset. 

 

Norddjurs Kommune er ejer af matrikel 60do Grenaa Markjorde (se kort 3) der 

ligger i umiddelbar nærhed af Anholtfærgens anløbssted (se kort 4). Arealet 

bliver i forvejen anvendt i forbindelse med lokale markeder, men ligger ellers 

brak som græsareal.  

 

Da behovet ikke er nøjagtigt kendt og der er tale om en dynamisk udvikling i 

antallet af parkerede biler antages det at et areal på 3000 m²vil være fuldt 

tilstrækkelig. Arealet vil blive opdelt i sektioner, der vil blive taget i anvendelse 

tilpasset efter det aktuelle behov. Det midlertidige parkeringsareal vil i givet fald 

blive afmærket med "flytbar" afmærkning som vil blive fjernet udenfor den 

angivne periode. Norddjurs kommune vil foretrække at anvende arealet nærmest 

færgehavnen (se kort 1) men vil alternativt anvise et areal vest for den lille sø i 

området (se kort 2). 

 

   
Kort 1 – primært ønske                        Kort 2 – alternativt areal 

 

 
Strandbeskyttelseslinjen i området 

http://www.kyst.dk/
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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 

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.  

 

Almindeligvis kan efter en konkret vurdering dispenseres til anvendelse af 

strandbeskyttede arealer til midlertidig arrangementer, såfremt der er tale om 

kortvarig anvendelse. Ved vurdering af hvorvidt et areal kan anvendes, må arealets 

karakter, anvendelsens formål og den tidsmæssige udstrækning vurderes. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at den ansøgte anvendelse af området – hvad 

enten der er tale om det primært eller det sekundært ansøgte areal - vil indebære 

en væsentlig visuel påvirkning af det strandbeskyttede område, som vil være i strid 

med formålet med strandbeskyttelseslinjens formål – at friholde kystlandskabet 

for ændringer. Den ændrede anvendelse, vil strække sig over et tidsrum, der klart 

overstiger ”kortvarig anvendelse”, og dermed medføre en væsentlig og længere-

varende påvirkning af det åbne og friholdte kystområde. At området er bynært 

ændrer ikke herved. 

 

Kystdirektoratet meddeler således efter en samlet vurdering afslag på det ansøgte.  

 

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. 

 

 

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: 

 

 Norddjurs Kommune, plan@norddjurs.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs norddjurs@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Østjylland, oestjylland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs norddjurs@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Anholt Grundejerforening, Att. Formand Ulla Charlotte Beck, Frederiksvej 
16, 4180 Sorø - ullabeck@stofanet.dk; 

 

 

plan@norddjurs.dk; dn@dn.dk; norddjurs@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

oestjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; norddjurs@dof.dk; 

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

ullabeck@stofanet.dk; MHP@NORDDJURS.DK; kij@norddjurs.dk; 
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