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Merete Bandak  

Tågense Engvej 7 

4880 Nysted 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/02841-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

07-11-2020 

 

Afslag på ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 

opsætning af 3 eksperimentelle solcellepaneler på matr.5b, Tågense, 

Tågense Engvej 7, 4880 Nysted, Guldborgsund Kommune 

 

 

Ansøgning 

I har ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af 3 

eksperimentelle solcellepaneler på matr.5b, Tågense, Tågense Engvej 7, 4880 

Nysted, Guldborgsund Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af panelerne som 

ansøgt. 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 

”Klagevejledning”. 

 

Redegørelse for sagen 

Ansøger ønsker at opstille 3 solcellepaneler, som er tilpasset naturen og som skal 

opstilles på ejendommen. De 3 paneler er cirkulære, hver med en diameter på ca. 3 

m og står hævet ca. 1 m over terræn (Kystdirektoratets skøn). Fladen er udformet 

og dekoreret med henblik på at skabe et samspil med omgivelserne. 

 

I ansøgningen anføres: 

Jeg ønsker at udnytte solens energi til el, og jeg ønsker at bidrage til at nedbringe 

CO2udslip og klimabelastning.  

 

Desuden ser jeg et stort perspektiv i at være med i et pionerprojekt som består i 

at lade solcelleanlæg indgå i miljøet på en naturlig og ikke skæmmende måde, 

sådan at det om muligt ligefrem på en diskret måde kan give endnu en dimension 

til omgivelserne.  

 

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

 

http://www.kyst.dk/
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Samarbejdet om at udvikle og tilpasse anlægget til mine forhold med fold og 

græsning og levende hegn ind til naboen står Bo Karberg, St. Heddinge, for som 

kunstner og Dansk Solenergi, Holeby, for som tekniker og ingeniør.  

 

Med størrelsen på panelerne er der søgt taget hensyn til det omgivende landskab, 

dets dimensioner og farver. I stedet for én installation i stort format vil tre 

mindre udgøre en serie eller sammenhæng. De vil ved deres placering udnytte 

solen maksimalt fra nordøst til sydvest ved at panelerne følger solens gang. De 

vil ikke kunne ses fra vest pga det levende hegn af slåen og tjørn. Der er ingen 

naboer mod øst, men en mark (dvs. naboerne bor flere hundrede meter væk og 

har ikke udsigt fra deres hus og have mod vest. Mod nord er Guldborgsund. 

 

 
Området hvor panelerne skal opstilles 

 
Visualisering af anlæg – størrelsen vurderet ud fra dette foto 

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. 

http://www.kyst.dk/
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Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Tilstandsændringen 

forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Udbredelsen af vedvarende energi er et anerkendelsesværdigt formål, og 

ansøgninger herom skal derfor behandles lempeligere end andre typer af anlæg 

indenfor strandbeskyttelseslinjen, jf. Natur- og Miljøklagenævnets NoMO nr. 77 

om opstilling af solfanger- og solcelleanlæg inden for strandbeskyttelseslinjen.  

 

Selv om der er tale om et anerkendelsesværdigt formål, kan dette formål dog ikke 

ubetinget tilsidesætte de landskabelige interesser, der skal varetages inden for 

strandbeskyttelseslinjen.  

 

Klagemyndighederne har derfor i klagesager været mere tilbageholdende med at 

meddele dispensation til fritstående solenergianlæg inden for strandbeskyttelses-

linjen i forhold til f.eks. solenergianlæg, som etableres direkte på eksisterende 

tagflader. Set i forhold til landets samlede areal, er de arealer der er omfattet af 

strandbeskyttelseslinjen relativt begrænsede. Således ligger kun er en ganske lille 

del af det åbne land indenfor strandbeskyttelseslinjen. En forholdsvis restriktiv 

praksis overfor f.eks. fritstående solfangeranlæg i det åbne land vil således ikke 

have nogen afgørende negativ betydning for bestræbelserne på at forøge antallet af 

vedvarende energianlæg i landet.  

 

Kystdirektoratet finder, at ønsket om at etablere det alternative energiforsynings-

anlæg på ejendommen ikke er så tungtvejende, at det kan tilsidesætte hensynet til 

beskyttelsen af de værdier, strandbeskyttelseslinjen har til formål at varetage.  

 

Det forhold, at anlægget ikke kan ses fra kysten, kan ikke i sig selv føre til et andet 

resultat, idet strandbeskyttelseslinjen også tilsigter at beskytte de bagvedliggende 

kystlandskaber. Det kan ligeledes ikke ændre på resultatet, at ejendommen ligger 

relativt isoleret og at anlægget ved sin alternative udformning gennem farver og 

form er søgt ind- og tilpasset områdets natur.  

 

Kystdirektoratet finder således efter en samlet vurdering af sagen, at der ikke er 

særlige forhold som kan begrunde en dispensation til at opstille anlægget. 

 

Kystdirektoratet skal afslutningsvis bemærke, at det forhold, at anlægget er 

undergivet en kunstnerisk bearbejdning ikke kan føre til andet resultat.   

 

Der findes ikke i bestemmelser i loven hvorefter der kan dispenseres til kunstvær-

ker inden for strandbeskyttelseslinjen. Kunstprojektet skal derfor vurderes efter 

den almindelige undtagelsesbestemmelse, hvor der skal være tale om et særligt 

tilfælde, for at der kan opnås dispensation.  

 

Efter praksis administreres denne bestemmelse i loven meget restriktivt, og der 

meddeles normalt afslag på ansøgninger om opstilling af kunstværker inden for 

kystbeskyttelseszonen, og det er Kystdirektoratets vurdering, at der ikke er særlige 

http://www.kyst.dk/
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forhold, som vil kunne begrunde en dispensation til opstilling af anlægget såfremt 

det vurderes som værende et kunstværk. 

 

Det indgår i direktoratets vurdering, at en dispensation vil kunne have en uønsket 

præcedens i andre tilsvarende sager. 

 

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. 

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: 

 

 Guldborgsund Kommune, kommunen@guldborgsund.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Guldborgsund, guldborgsund@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Storstrøm storstroem@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Guldborgsund, guldborgsund@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

kommunen@guldborgsund.dk; dn@dn.dk; guldborgsund@dn.dk; 

fr@friluftsraadet.dk; storstroem@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; 

guldborgsund@dof.dk; oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; 

sager@jaegerne.dk; mebandak@gmail.com;  
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