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STEVNS SPILDEVAND A/S  

Fægangen 8   

4660 Store Heddinge 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/01397-8 

Ref. Jan Kofod Winther 

04-09-2020 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til regnvandsbassin, 

terrænændringer mv. på matr. 53b og matr.53bk Strøby By, Strøby, 

Stevnsvej 26, Solgårdsparken, 4600 Køge. Stevns Kommune 

 

Ansøgning 

I har ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til bassinanlæg / 

regnvandsbassin, terrænændringer mv. på matr. 53b og matr.53bk Strøby By, 

Strøby, Stevnsvej 26, Solgårdsparken, 4600 Køge. Stevns Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til som ansøgt: 

 

- lovliggørelse af udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, 

- etablering af nyt regnvandsbassin bestående af to søer, 

- etablering af underjordisk regnvandsbassin under parkeringsplads, 

- udvidelse af parkeringsplads, beplantning samt terrænændringer, 

- etablering af dæksler mv, i forbindelse med regnvandsledningsanlæg mv. 

 

Det stilles som vilkår, at opgravet materialer deponeres uden for det 

strandbeskyttede område, samt at terræn retableres efter nedgravning af 

sledninger. 

 

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. 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

Stevns Spildevand ansøger om etablering af yderligere et regnvandsbassin i 

Solgårdsparken i tilknytning til et eksisterende bassin, der blev etableret i 2014 og 

som efterfølgende er blevet udvidet uden dispensation fra strandbeskyttelses-

linjen.  

 

I forbindelse med etablering af de åbne sø-bassiner etableres oversvømmelses-

arealer og et underjordisk bassin under en parkeringsplads der udvides og der 

etableres beplantning ved parkeringsarealet. Der søges om dispensation til dæksler 

i niveau med terræn ved brønde og mindre terrænændringer ved sti og 

oversvømmelses-arealer. 

 

Ansøger har fremsendt følgende oversigt over projektet: 

I den nordlige ende af Solgårdsparken vil der, i parkeringsarealet beliggende ud 

mod Stevnsvej, blive etableret et rørbassin bestående af 4 stk. parallelle ø1600 

mm rør i 38 meters længde og med et samlet volumen på i alt 300 m3. Rørbas-

sinet vil være overdækket af parkeringsarealet, og i hver ende af bassinets 4 rør 

etableres der renseadgang med ø600 mm mandehuller, som den eneste synlige 

del af bassinet.  

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Parkeringsarealet udvides med ca. 500 m2 ind i Solgårdsparken, således at den 

kommer til at dække hele rørbassinet. Parkeringsarealet fastholdes i det 

nuværende terrænniveau.  

 

Det eksisterende plantebælte i den sydlige ende af parkeringsarealet flyttes 

tilsvarende ind i parken og der genetableres en lav beplantning, tilsvarende den 

der er i det nuværende plantebælte. Dæksler på den sydlige del af rørbassinet og 

pumpebrønden der etableres i forbindelse med oversvømmelsesarealet 

syd for parkeringsarealet etableres inde i plantebæltet. 

 

Fra rørbassinet skal regnvandet ledes til det nordlige bassin beliggende ved 

Stevnsvej. Pumpebrønden der anvendes til pumpning af regnvand fra rørbassin 

til det nordlige bassin er den allerede eksisterende pumpebrønd beliggende i den 

nordvestlige ende af Solgårdsparken. Pumpebrønden er etableret i 2014, og der 

foretages ingen synlige terrænændringer i dette område. 

 

Der etableres dykket udløb fra det nordlige bassin til bassinet i syd, som er det 

eksisterende bassin der udvides. 

 

Når der indtræffer større regnhændelser vil regnvandet blive tilledt oversvøm-

melsesarealet beliggende sydvest for det nordlige bassin og vest for den sydlige 

bassin. Tilledningen til oversvømmelsesarealet sker via en kuppelrist beliggende 

ved stien der krydser igennem området. Kuppelristen placeres således at denne 

skjules i beplantning. 

 

Den eksisterende sti beliggende fra parkeringsarealet nord om det sydlige bassin 

mod den vestlige ende af Solgårdsparken ændres således, at den tilpasses 

terrænet omkring det nordlige bassin. Dette betyder, at den på et kortere stræk 

hæves 10 – 20 cm, således at stien kan tørholdes når der sker overløb til 

oversvømmelsesområdet.  

 

Terrænet mellem Stevnsvej og det nordlige bassin, hæves 10-20 cm på et kortere 

stræk hvor terrænet er lavt. Dette gøres for at sikre, at der ikke sker overløb mod 

Stevnsvej når bassinet er fyldt. 

I området hvor det nordlige bassin skal etableres, er der i dag adskillige træer. 

En del af træerne i dette området fjernes, og enkelte af træerne forbliver efter 

aftale med Stevns Kommune, idet det nordlige bassin udformes således at 

terrænet tilpasses omkring de træer der forbliver på arealet. 

 

Fra det nordlige bassin ledes vandet videre til det sydlige bassin, hvorfra det 

ledes videre til det eksisterende havudløb. 

 

Det sydlige bassin udvides mod vest, og der etableres et nyt dykket indløb i den 

sydlige ende af bassinet. Vandspejlskote i bassinet fastholdes som den er i dag. 

 

I tilfælde af at det sydlige bassin er fyldt, vil der kunne ske overløb til oversvøm-

melsesarealet beliggende i den sydøstlige del af Solgårdsparken. Overløbet sker 

via en pumpebrønd hvorfra der pumpes regnvand ud på terræn via en kuppel-

http://www.kyst.dk/
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rist. Terrænet i oversvømmelsesarealet ændres kun i begrænset omfang i 

området mod syd, for at beskytte de eksisterende søer og hindre vandet i at 

løbe tilbage til det sydlige bassin over terræn. Kuppelristen etableres således at 

den skjules i noget beplantning og pumpebrønden etableres med overfalset 

dæksel 20-30 cm over terræn. Pumpebrønden etableres inde i plantebæltet i 

parkeringsarealets sydlige ende. 

 

 
 

 
Oversigt over dæksler – placering og størrelser vist med rød 

http://www.kyst.dk/
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Alle indløb og udløb i både det sydlige og det nordlige bassin er dykket. 

Tømning af vand fra terrænområderne sker via dræn der etableres i den lave 

ende af de 2 oversvømmelsesområder. 

 

I den nordøstlige ende af Solgårdsparken før indløb til rørbassin, etableres der 

en sandfangsbrønd og olieudskiller, begge dæksler kommer til at være 

beliggende i terrænniveau. I den sydøstlige del af Solgårdsparken etableres der 

ligeledes en sandfangsbrønd, olieudskiller og en afspærringsbrønd, hvor alle 

dæksler etableres i terrænniveau. 

 

Udvidelse af eksisterende bassin 

Eksisterende regnvandsbassin på cirka 960 m² (dagligt vandspejl) i Solgårdspar-

ken er udvidet med 460 m². Udvidelsen er sket på bassinets vestlige side uden 

ændring af søens dybde. I søens sydlige ende, etableres et nyt indløb. Af Figur 1 ses 

omfanget af udvidelsen angivet med en tynd mørkeblå stiplet linje, og placeringen 

af det nye indløb sker indenfor den lyse-røde cirkel (se hvid stiplet streg). 

 

 
 

Etablering af nyt regnvandsbassin 

Det ny bassin placeres nord for det eksisterende og består af to mindre søer med et 

volumen på 710 m². 

 

 
 

Længdesnit i nyt bassinsystem 

 

http://www.kyst.dk/
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Området med eksisterende regnvandsbassin 

  

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 

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 7 

 

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, i det omfang der er tale om (varige) 

tilstandsændringer. 

 

Kystdirektoratet lægger vægt på, at der er tale om et infrastrukturanlæg, der har til 

formål at separere regn- og spildevand i de fælleskloakerede områder i Strøby 

Egede bl.a. pga. problemer med overløb fra fællesledningerne til Køge Bugt. 

Anlægget tjener således et samfundsnyttigt formål, og direktoratet vurderer, at der 

overordnet set bør meddeles dispensation hertil. Det bemærkes, at der allerede er 

påbegyndt anlæg ved etablering af den sydlige sø. 

 

Det er endvidere vurderingen, at der ikke er kystlandskabelige forhold, som ses at 

kunne begrunde krav om ændringer i de forskellige delelementer af projektet, 

hvorom der er ansøgt. 

 

Selve gravearbejderne for nedlægning af ledningerne er ikke dispensationskræ-

vende, forudsat der efterfølgende sker retablering af terræn, og kun synlige dele – 

f.eks. dæksler eller brønde i eller over terrænniveau – er dispensationskrævende i 

forhold til strandbeskyttelseslinjen. Fjernelse af bevoksning kræver endvidere ikke 

dispensation i forhold til strandbeskyttelseslinjen. 

 

Varige terrænændringer eller tilstandsændringer er dispensationskrævende. 

 

Lovliggørelse ag udvidelse af eksisterende bassin 

Eksisterende regnvandsbassin på cirka 960 m² (dagligt vandspejl) i Solgårdspar-

ken er udvides med 460 m². Udvidelsen sker på bassinets vestlige side uden 

ændring af søens dybde. I søens sydlige ende er etableret et nyt indløb.  

 

Kystdirektoratet vurderer, at såfremt der var ansøgt herom forinden, ville der være 

meddelt dispensation hertil, og der ses endvidere ikke at være forhold, som i dag 

taler imod en lovliggørende dispensation. 

 

Etablering af nyt regnvandsbassin 

Kystdirektoratet lægger vægt på, at regnvandsbassinerne – ud over deres funktion 

– er søgt tilpasset området, således at de vil indgå som et naturligt element i 

parkområdet, særligt når der henses til bassinets udformning, som må antages at 

være gunstigt for områdets naturværdier. 

 

Når der i øvrigt henses til områdets kultiverede karakter, samt at der allerede 

findes kunstige søer, ses der ikke at være forhold som taler imod en dispensation. 

 

Etablering af underjordisk regnvandsbassins under parkeringsplads samt 

udvidelse af denne 

http://www.kyst.dk/
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Selve bassinet vil være skjult og medfører i sig selv ikke nogen tilstandsændring, 

men det forudsatte gravearbejder er meget omfangsrigt, hvorfor Kystdirektoratet 

finder at dette er dispensationskrævende. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at der er forhold som taler imod, samt at den 

begrænsede udvidelse af parkeringspladsen vil have væsentlig indflydelse på 

kystlandskabet. 

 

Kystdirektoratet finder ikke, at der er forhold som taler imod udvidelsen af 

parkeringsanlægget ind mod land samt retableringen af beplantningsbæltet. 

 

Mindre terrænændringer ved stier, dæksler mv. 

Det er endvidere vurderingen at der kan dispenseres til de mindre terrænæn-

dringer ved bl.a. en sti som skal sikre denne mod oversvømmelse ved evt. 

opfyldning af oversvømmelsesarealerne, samt de terrænændringer, der skal 

afgrænse disse.  

 

Dæksler, brønde mv. som anlægges i terræn eller lidt over, er endvidere mindre 

men nødvendige dele af det samlede anlæg, og vurderes at have en underordnet 

betydning for kystområdet.  

 

Det er Kystdirektoratet samlede vurdering, at uanset anlægget udgør en væsentlig 

tilstandsændring og påvirkning af kystlandskabet, er denne påvirkning ikke et 

fremmedelement i forhold til den nuværende struktur i området, og finder på 

denne baggrund, at der kan dispenseres til det ansøgte, når der henses til 

anlæggets formål. 

 

Det stilles som vilkår, at opgravet materiale fra bassiner deponeres uden for det 

strandbeskyttede område, samt at terræn retableres efter nedgravning af 

ledninger. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 

med andre planer og projekter, kan påvirke tilgrænsende Natura 2000-områder 

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: 

http://www.kyst.dk/
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 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: 

 

 Stevns Kommune, stevns@stevns.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Stevns, stevns@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Østsjælland oestsjaelland@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Stevns, stevns@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 

oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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