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Assens Kommune  

Jimmy Christensen 

Rådhus Allé 5 

5610 Assens 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/01988-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

29-07-2020 

 

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ny grusvej til 

sommerhusområde i Assens på matr.89k, Assens Markjorder, Søndre 

Ringvej 20A, 5610 Assens, Assens Kommune  

 

 

Ansøgning 

I har ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af en ny 

grusvej til sommerhusområde i Assens på matr.89k, Assens Markjorder, Søndre 

Ringvej 20A, 5610 Assens, Assens Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af ny vej inden for 

strandbeskyttet område. 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. afsnittet herom 

sidst i afgørelsen. 

  

Redegørelse for sagen 

Assens Kommune ønsker at etablere en ny tilkørselsvej til et mindre 

sommerhusområde, idet den eksisterende vej herved kan indgå i udviklingen af en 

eksisterende campingplads, der ligger uden for strandbeskyttelseslinjen. 

 

Den ny vej anlægges på et areal, der er hævet 7-8 m over omgivende terræn, idet 

overskudsjord fra sukkerroeproduktionen blev deponeret her (Jordbassinareal). 

Dele af det areal hvor vejen anlægges er belagt med strandbeskyttelseslinjen, og 

nedkørslen til sommerhusområdet nødvendiggør afgravning på op til 7 m af 

terræn i vejens tracé for at sikre en rimelig hældning af vejen. 

 

Assens Kommune anfører i ansøgningen bl.a.: 

Den nuværende vejadgang til sommerhusområdet gennemskærer i dag 

campingpladsen i Assens by. Assens Kommune har solgt campingpladsen med 

henblik på at pågældende kan udvikle campingpladsen til et høj-kvalitets 

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

http://www.kyst.dk/
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campingprodukt som et led i udviklingen af turismen i Assens Kommune og 

særligt i Assens by. 

 

Campingreglementet forudsætter, at en campingplads skal være indhegnet og 

med adgangsbom mod omgivende arealer. Campingpladsen må ikke 

gennemskæres af en offentlig vej, hvis pladsen skal fremstå som et høj-kvalitets 

campingprodukt – tidligere klassificeret i en stjerneregulering som 5-stjernet. 

Det er et grundlag for denne udvikling af campingpladsen, at der anlægges ny 

vejadgang til det pågældende sommerhusområde. 

 

Eksisterende forhold: 

Arealet, hvorpå den nye vej anlægges, er en del af et større område, der 

benævnes ”Jordbassinerne”. Området blev i sukkerfabrikkens tid anvendt til at 

deponere overskudsmateriale fra de skyllede sukkerroer inden forarbejdning på 

fabrikken. Jord og grus blev skyllet af roerne og deponeret på det areal, der i dag 

kaldes jordbassinerne. Området var tidligere en flad strandeng, og blev i 

produktions-årene hævet 8-9 meter over det omliggende terræn.  

 

I området er der flere lavninger, hvor der er dannet søer/vandhuller samt stier. 

Flere af disse vandhuller er i dag registreret som §3 beskyttet natur jf. 

Naturbeskyttelsesloven. Ét af områderne berøres perifert, hvortil nødvendig 

dispensation søges ved Assens Kommunes Naturafdeling. 

Jordbassinerne anvendes i dag udelukkende rekreativt. 

 

 
Den nye vej: 

Vejen anlægges som en grusvej, således: 

Bredde: 5,5 meter med 1,5 meter rabat i begge sider af vejen. 

Længde: 690 meter. 

Planlagt hastighed: 30 km/t. 

Trafikbelastning, skøn: 250-300 biler i døgnet i sommerhalvåret. I 

vinterhalvåret 10-20% heraf. 

http://www.kyst.dk/
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Da området med jordbassinerne ligger 8-9 meter over naboarealerne, vil der ved 

vejtilslutningerne i begge ender etableres skråninger mod eksisterende terræn og 

mod eksisterende veje. Skråninger mod eksisterende terræn udføres med anlæg 

2– se vedhæftede normaltværprofil. Fald mod de eksisterende veje udføres med 

max. 50 promilles fald. – se vedhæftede længdeprofil. Vejen tilsluttes i øst til Sdr. 

Ringvej og i nordvest til Rylevej. 

 

 
Terræn (stiplet) - vej (optrukket) – anslået del i strandbeskyttet område (vandret 

rød markering) – lodret rød (behov for afgravning; her 7 m) 

 

 
Vejforløb med reguleringsområder (rød strandbeskyttelseslinjen) 

 

 
Vejtracé – blå (Kystdirektoratets markering) / strandlinje - rød 

 

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 

http://www.kyst.dk/


 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 4 

 

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. 

 

Uanset at området, hvor vejen ønskes anlagt er et kunstigt skabt landområde, vil 

terrænændringer være dispensationskrævende og kræver en særlig begrundelse. 

Det bemærkes at strandbeskyttelseslinjen blev fastlagt til at omfatte dele af 

”jordbassinerne” i oktober 2001, og de blev dermed principielt undergivet en 

tilsvarende beskyttelse, som ”naturlige” kystlandskaber. Det bemærkes endvidere, 

at der på arealerne har etableret sig naturområder beskyttet efter naturbeskyt-

telseslovens § 3. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at anlæg af vejen og de deraf afledte store 

terrænændringer, udgør en meget væsentlig ændring af områdets nuværende 

tilstand, og Kystdirektoratet finder, efter en samlet vurdering, at der ikke i sagen 

ses at være fremført forhold, som kan begrunde et så omfattende og væsentligt 

indgreb i området. 

 

At det ny vejforløb skal muliggøre en ændring af den nærliggende campingplads 

status, er ikke i sig selv en tilstrækkelig særlig begrundelse.  

 

Kystdirektoratet skal endvidere bemærke, at den nuværende tilkørselsvej til 

sommerhusområdet fra øst (vist på kortet i redegørelsen med sort pil) ikke synes 

at ”gennemskære” campingpladsen, som anført af Assens Kommune, idet vejens 

forløb er langs med og uden for den syd-østlige afgrænsning af pladsens østlige del 

(der ikke anvendes til camping pt.). Det eksisterende vejforløb til sommerhus-

området fra øst, synes således ikke umiddelbart at være til hinder for den ønskede 

opgradering af campingområdet, idet vejen ikke ses at berøre campingområdet. 

Gennemskæringen af campingpladsens østlige og vestlige dele sker i øvrigt kun på 

en ret begrænset strækning op mod havnearealet. 

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet vil ikke afvise, at spærringen af vejen, så den kan inddrages i 

campingarealet, vil være optimalt i forhold til campingpladsens udvikling, men 

dette kan ikke begrunde de nødvendige indgreb ved anlæg af den ansøgte vej. En 

dispensation på dette grundlag vil endvidere medføre en uønsket præcedens for 

indgreb i strandbeskyttede områder. 

 

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. 

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. 

 

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/
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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: 

 

 Assens Kommune, assens@assens.dk     

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk    

 Danmarks Naturfredningsforening, Assens, assens@dn.dk   

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Assens, assens@dof.dk    

 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 
fynskredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Direktør OCFF, Jens Brendstrup, jpb@ocff.dk  

 

assens@assens.dk; dn@dn.dk; assens@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

sydfyn@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; assens@dof.dk; 

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

jpb@ocff.dk; mekh@ramboll.dk; rchr@assens.dk; 
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