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Dispensation til midlertidig opfyldning og kørevej inden for 

strandbeskyttelseslinjen på u-matrikuleret areal samt matr. nr. 1eh og 

7000d Boller Hgd., Uth, i Horsens Kommune  

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet har den 20. januar 2020 meddelt tilladelse efter kystbeskyttelses-

loven til at foretage geotekniske boringer og undersøgelser på søterritoriet samt 

midlertidig anlæg af to mindre dæmninger på søterritoriet, på nærmere angivne 

vilkår. Ansøgningen er indsendt og håndteret af Atkins Danmark. 

 

De omhandlede to mindre dæmninger (opfyldninger) på søterritoriet omfatter 

tillige mindre dele på land inden for strandbeskyttelseslinjen og der skal endvidere 

etableres midlertidig kørevej ved udlæg af køreplader fra fast vej til dæmningerne 

ligeledes i det strandbeskyttede område. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidig anlæg af kørevej samt opfyldning ved dæmninger 

på land som ansøgt. 

 

Dispensationen meddeles på vilkår, at anlæg på land fjernes ved afslutning af de 

geotekniske undersøgelser og samtidig med anlægget på søterritoriet. 

 

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. 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Redegørelse for sagen 

I forbindelse med projekteringen af forlængelsen af den eksisterende Ringvej Syd 

skal der projekteres en ny dæmning samt en slusekonstruktion ved Dagnæs Bæk. 

For at muliggøre dette skal der udføres supplerende geotekniske boringer og CPT-

sonderinger. De nødvendige undersøgelsespunkter er beliggende både på land og 

ude i selve bækken. 

 

Det er grundet den meget lave vanddybde ikke muligt at udføre undersøgelserne 

fra flåde, hvorfor der søges om tilladelse til at etablere midlertidige køreveje og 

arbejdsplateauer både på land samt i bækken. Alle midlertidige køreveje og 

dæmninger planlægges som udgangspunkt etableret inden for fodaftrykket af den 

fremtidige dæmning. 

 

Kystdirektoratets tilladelse på søterritoriet omfatterbl.a.etableringen af de to 

mindre midlertidig opført dæmninger på søterritoriet. Dæmningerne bliver udført 

ved at udlægge sand og geotekstil så de ca. bliver 3, m bredde og får en kote på + 

0,5, så det bliver muligt at udføre de geotekniske boringer og CPT-forsøg. 

Dæmningerne fjernes efter endt borearbejde. 

 

Adgangsveje til tidligere udførte boringer på land blev etableret med køreplader. 

Dog blev det nødvendigt at udlægge køreplader i flere lag for at opnå tilstrækkelig 

bæreevne. Hvor det er muligt vil dette princip tillige blive anvendt for de supple-

rende undersøgelsespunkter. Ansøger vil i det omfang det er muligt placere den 

nye kørevej i samme tracé som den gamle kørevej, således så den midlertidige 

kørevejs påvirkning på naturområdet bliver så lille som muligt. Arbejdet vil vare 

ca. 10 dage. 

 

Den nedenstående illustrationer er vist arbejdsvej, de to midlertidige dæmnings 

mål og udformning (landdelen omfattet af strandbeskyttelseslinjen vist med rød 

markering) samt dæmningernes placering (grøn på 3. figur).  

 

 

http://www.kyst.dk/
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Det ansøgte ligger delvist inden for områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 

3. Ved meddelelsen af tilladelsen efter kystloven er anført i relation til internatio-

nale beskyttelsesinteresser: 

 

Det ansøgte projekt vil ikke finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. Der 

er desuden kendskab til bilag IV arten marsvin i området. 

 

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning 

af Natura 2000-områder eller bilag IV arten marsvin. Kystdirektoratet vurderer derfor, at der 

ikke skal udarbejdes en konsekvens-vurdering for projektet. Kystdirektoratets vurdering er 

foretaget på baggrund af sagens samlede oplysningsgrundlag og egne vurderinger. 

 

Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en konsekvens-vurdering, skyldes bl.a. 

at projektområdet ligger et godt sted fra det nærmeste Natura 2000-område. 

 

Bilag IV arten marsvin er sårbar over for støj i forbindelse med boringer, men det er 

Kystdirektoratets vurdering, at idet anlægsarbejdet vil være kortvarig, vil det ikke medføre en 

væsentlig negativ påvirkning af eventuelle marsvin i området. 

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.  

 

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 der er tale om en midlertidig 

terrænændring, er det Kystdirektoratets vurdering, at der er tale om et 

dispensationskrævende indgreb når der henses til indgrebets karakter og omfang  

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der ikke er forhold der tale afgørende imod 

det ansøgte. Der er herved lagt vægt på, at der er tale om relativt begrænsede og 

midlertidige indgreb, som vurderes at påvirke kystområdet i meget begrænset 

omfang. Det bemærkes endvidere, at det ansøgte ligger inden for det kommende 

tracé af omfartsvejen. 

 

Kystdirektoratet meddeler herefter dispensation til det ansøgte inden for 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

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

med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områdert væsentligt, og 

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. 

 

 

 

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. 

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent – Kystzoneforvaltningen 

jkw@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:  
 

 Horsens Kommune, horsens.kommune@horsens.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, horsens@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet, soehoejlandet@friluftsraadet.dk; 
jankarnoe@gmail.com  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, horsens@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 

 

horsens.kommune@horsens.dk; dn@dn.dk; horsens@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

soehoejlandet@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk;horsens@dof.dk; 

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

Jesper.Jensen@atkinsglobal.com; julie.bernth@atkinsglobal.com; 
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