
Fra: Svend Erik Gaardmand (SEGM) <segm@BANE.dk> 
Sendt: 30. september 2019 11:37 
Til: $Kystdirektoratet (kdi) 
Cc: Palle Wulff Kristensen (PWKR); Allan Teil Henriksen (ATHN) 
Emne: Lillebæltsbroen af 1935 - Ansøgning om dispensation fra 

strandbeskyttelseslinje til ny bådrampe 
Vedhæftede filer: Lillebæltsbroen af 1935 - bådrampe Jylland J1. oversigt.jpg; 

Lillebæltsbroen af 1935 - bådrampe Jylland J1. længdesnit.jpg; 
Lillebæltsbroen af 1935 - bådrampe Jylland J1. luftfoto.jpg 

 
Kategorier: Rød 
 
Hermed ansøges om dispensation fra strandbeskyttelseslinje til anlæggelse af ny bådrampe til brug 
for inspektionsjolle for gennemgang af strømpillernes tilstand m.m. ifm. drift og vedligeholdelse af 
Lillebæltsbroen af 1935. 
Bådrampen ønskes placeret på Banedanmarks egen matrikel 174c, Erritsø By. Området er aflåst og 
kun tilgængeligt for Banedanmark. 
 
Der er ønske om etablering i efteråret 2019, hvorfor der ønskes en hurtig sagsbehandling. Tak. 
 
Området er ”under” den gamle Lillebæltsbro og forsøgt angivet på vedlagte skitser. 
 
Bådrampen udføres som en armeret betonplade ca. tykkelse på 30cm og størrelse (LxB) ca. 6x4 
meter og går fra eksis. adgangsvej og ud i Lillebælt så det fremadrettet bliver muligt at søsætte vores 
inspektionsjolle fra alm. bådtrailer. 
 
 
Mvh. Svend Erik 
 
Svend Erik Gaardmand  
Broingeniør 
M: +45 6023 2419  
 
Banedanmark Infrastruktur 
Broer og bygninger 
Vejlevej 5, 7000 Fredericia 
banedanmark.dk  
Facebook l LinkedIn 
 
 
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om 
vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, 
opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk. 
 

http://www.banedanmark.dk/
https://www.facebook.com/banedanmark/
https://www.linkedin.com/company/banedanmark/
http://www.banedanmark.dk/
http://borger.dk/
http://virk.dk/
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Fra: Diana Mogensen <dimo@cowi.com> 
Sendt: 6. august 2020 10:29 
Til: Thomas Larsen 
Cc: A080051_Mail; Svend Erik Gaardmand (SEGM); Sophus Hjort 
Emne: 19/02658 Bådrampe ved Gl Lillebæltsbro 
 
Hej Thomas 
 
Som meddelt over tlf. forventer Banedanmark at bådrampen vil blive anvendt 10-15 gange årligt. 

Med venlig hilsen / Best regards  
 
Diana Mogensen  
Consultant  
Transport Infrastructure, DK South  
 
COWI  
 
 
COWI A/S  
Company Reg. no.: 4462 3528  
Stormgade 2  
6700 Esbjerg  
Denmark  
 
Direct: +45 56 40 71 90  
Phone: +45 56 40 00 00  
Mobile: +45 50 93 36 26  
Email: dimo@cowi.com  
Sip: dimo@cowi.com  
Website: www.cowi.dk - www.cowi.com  
 
 
LinkedIn   Facebook   Twitter  
 
Print only if necessary  
 
This email including attachments, if any, may contain confidential information and is intended solely for the recipient(s) stated above. If you are not the 
intended recipient please contact the sender by a reply email and delete this email without producing, distributing or retaining copies hereof.  

COWI handles personal data as stated in our Privacy Notice.  

mailto:dimo@cowi.com
sip:dimo@cowi.com
http://www.cowi.dk/
http://www.cowi.com/
https://www.linkedin.com/company/cowi?trk=company_logo
https://www.facebook.com/cowi?fref=ts
https://twitter.com/COWI
https://www.cowi.com/privacy
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Banedanmark  
Svend Erik Gaardmand 
Amerika Plads 15 
2100 København Ø 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/02657-14 
Ref. Martin Kangas 
Christensen 
22-06-2020 
 

Dispensation til bådrampe til brug for inspektionsjolle ved 
Lillebæltsbroen inden for strandbeskyttelseslinjen 
 
 
 
Ansøgning 
Du søgt om dispensation til at etablere en bådrampe inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. Nr. 174c, Erritsø By, Erritsø i 
Fredericia Kommune. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til at etablere en bådrampe som ansøgt. 
 
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 
Ansøger er Banedanmark, der ejer matriklen. Ansøger er ansvarlig for 
gennemgang af strømpillernes tilstand m.m. ifm. drift og vedligeholdelse af 
Lillebæltsbroen. Gennemgangen sker fra en mindre jolle. Arbejdet har hidtil været 
udført af andre private virksomheder. Banedanmark har dog hjemtaget opgaven, 
og det har i den forbindelse vist sig besværligt at anvende de nærliggende havne til 
at søsætte jollen, da havnene ofte har været optaget. 
 

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

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 2 

 

Banedanmark søger derfor nu om dispensation til at etablere en bådrampe på 
ovennævnte matrikel, til isætning og ophaling af en jolle til inspektion. 
 
Bådrampen udføres som en armeret betonplade ca. tykkelse på 30cm og størrelse 
(LxB) ca. 6x4 meter og går fra eksisterende adgangsvej og ud i Lillebælt. 
 
Området er indhegnet, og det er dermed kun Banedanmark, der får adgang til at 
bruge bådrampen. 
 

 
Tegning af rampen. Indsat fra ansøgningen. 
 

 
Skråfoto af området, hvor bådrampen anlægges. Adgangsvejen ses til venstre for 
kranen.  SDFE skråfoto 
 
Natura 2000-område 112 (Habitatområde 96, Fuglebeskyttelsesområde 47) ligger 
ca. 5 km væk, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter. 
 
 

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.  
 
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 
område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale 
naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. 

http://www.kyst.dk/
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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. 
 
Der dispenseres normalt ændringer i tilstanden, når det drejer sig om udstyr til 
veje og anden infrastruktur (skilte, lysmaster, vejrabatter mv). Der er søgt om en 
bådrampe, der gør at drift og vedligeholdelse af Lillebæltsbroens piller kan udføres 
hensigtsmæssigt og rentabelt. 
 
Bådrampen anlægges et sted, hvor naturbeskyttelsesinteresserne vurderes at være 
meget små: Bådrampen etableres lige op ad et meget stort anlæg (Lillebæltsbroen), 
og for enden af en adgangsvej. 
 
Kystdirektoratet vurderer, at der er en meget lille risiko for at en afgørelse om 
dispensation i denne sag vil skabe præcedens, ved at andre får en berettiget 
forventning om at få dispensation i lignende sager. 
 
På denne baggrund vurderer Kystdirektoratet, at der er tale om et særligt tilfælde, 
der kan begrunde en dispensation efter lovens § 65 b, stk. 1. 
 
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, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

http://www.kyst.dk/
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 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 
 
 

 
Martin Kangas Christensen 
makch@kyst.dk 
 
 
 
  

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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Afgørelsen er sendt til:  
 Fredericia Kommune, kommunen@fredericia.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Fredericia, fredericia@dn.dk 
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Trekantområder, trekantomraadet@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, Fredericia, fredericia@dof.dk 
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 

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

 
 

http://www.kyst.dk/
mailto:kommunen@fredericia.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fredericia@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:fredericia@dof.dk
mailto:jyllandskredsen@botaniskforening.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk
mailto:sager@jaegerne.dk
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