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Sønderborg Kommune  

Signe Gronwald Petersen 

Rådhustorvet 10 

6400 Sønderborg 

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/05036-2 

Ref. Jan Kofod Winther 

04-02-2021 

 

Afgørelse om dispensation til handicapvenligt badeanlæg ved 

Idrætshøjskolen i Sønderborg på matr.5531, Sønderborg; matr.5630, 

Sønderborg, Sønderborg Kommune - 20/02880 

 

Ansøgning 

I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til etablering 

handicapvenligt badeanlæg ved Idrætshøjskolen i Sønderborg på matr.5531, 

Sønderborg; matr.5630, Sønderborg, Sønderborg Kommune. Direktoratet har dd. 

meddelt tilladelse efter kystloven til de dele af anlægget der ligger på søterritoriet. 

  

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og 

stk. 3, nr. 6, jf. § 15, til de ansøgte dele af landanlægget – træfortove, badebro, 

toiletbygning samt bænke. Der meddeles endvidere dispensation til inden for et i 

redegørelsen nærmere angivet areal at etablere handikapparkering samt 

vendeplads efter kommunens nærmere beslutning. 

 

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om 

projektet kræver tilladelse efter anden lovgivning.  

 

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 

meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1. 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

I må ikke udnytte dispensationen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget 

over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er 

færdigbehandlet. I vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger om, 

hvordan I skal forholde jer, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 

 

I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

 

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

Sønderborg Kommune - Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed søger om 

dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til et handicapvenligt badeanlæg på et 

areal ejet af kommune.  

 

Badeanlægget omfatter en badebro på søterritorier (hvortil der er meddelt særskilt 

tilladelse) samt anlæg på land, der omfatte træfortov, der fører til badebroen, 

bænke på en eksisterende belægning samt opførelse af ny handikapomklædning på 

ca. 15 m², der opføres ved en eksisterende bygning af tilsvarende størrelse.  

 

Der ønskes endvidere udlagt et areal, inden for hvilket de efter en nærmere 

planlægning kan etableres en handicapparkering med et fast køreunderlag af enten 

grus eller asfalt, som er egnet til kørestolsbrug samt en vendeplads. Parkerings-

område og tilkørselsvejen adskilles af et grønt bælte jf. tidligere fremsendt skitse. 

Tilkørsel vil være fra Marina Allé. 

 

Projektet ligger inden for delområde 3 i lokalplan ’Lystbådehavnen ved Østerhage’ 

Maj 2013. I lokalplanen er anført at delområde 3 udlægges til offentligt formål 

(Stiforbindelser, naturområde og strand), samt at der ikke må opføres bebyggelse i 

området. Det ansøgte anlæg er ikke nærmere beskrevet i lokalplanen. 

 

I ansøgningen anføres bl.a.: 

Sønderborg Kommune ønsker at etablere en handicapvenlig badebro ved ’Den 

sorte badestrand’, der ligger neden for Idrætshøjskolen i Sønderborg.  

 

Dette er baseret på følgende argumenter: 

- Der er i forvejen etableret handicapvenligt toilet og 

parkeringsmuligheder 

- Det er en rolig og velbesøgt strand 

- Terræn- og strømforhold vurderes at være de mest optimale i forhold til 

at opfylde krav om tilgængelighed 

- Placeringen af badebroen ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende 

havneanlæg. 

 

Formålet med badeanlægget er at inkludere flere borgere ved at give borgere 

med handicap mulighed for at bade og i højere grad opleve naturområder, 

som ellers kan være svært tilgængelige. Badebroen vil være den første af sin art i 

Sønderborg Kommune, der opfylder krav om tilgængelighed for borgere med 

handicap. Et handicapvenligt badeanlæg på Den sorte badestrand skal kunne 

rumme og inkludere alle borgere, besøgende og turister med og uden handicap. 

 

I samråd med Handicaprådet i Sønderborg Kommune og Idrætshøjskolen i 

Sønderborg ansøges der om dispensation til et samlet badeanlæg i form af en 

badebro med en fast rampe, som fungerer som handicapvenlig adgang ned i 

vandet. Desuden opføres handicapvenlige omklædningsfaciliteter og 

parkeringsforhold. Bebyggelse der opføres på stranden får midlertidig karakter 

og Sønderborg Kommune påtænker at meddele en midlertidig dispensation fra 

bestemmelserne i lokalplanens delområde 3.  

 

http://www.kyst.dk/
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En badebro med rampe vil kunne anvendes af borgere med synshandicap, da der 

vil være en ledelinje fra stranden og ud i vandet. En rampe vil også kunne 

anvendes af borgere med forskellige grader af bevægelseshandicap, ligesom en 

rampe vil være til glæde for blandt andet børn og ældre. Kørestolsbrugere vil 

skulle anvende en strandkørestol, som kan køre ned i vandet. Strandkørestole vil 

kunne lånes på stedet. 

 

Sønderborg Kommune prioriterer, at besøgende på stranden får en 

badeoplevelse med høj grad af brugervenlighed og høj æstetisk kvalitet. Samtidig 

skal anlægget integreres naturligt i landskabet og fremme naturoplevelser for 

alle året rundt uden at ødelægge stedets kvaliteter. 

…  

På land fjernes eksisterende beton og asfalt fra tidligere stadeplads ifm. 

renovering af opholdsarealerne og genanlæggelse af strand. Desuden suppleres 

den eksisterende toiletbygning med en bygning til omklædning for borgere med 

handicap og opbevaring af strandkørestole. Bygningen er af midlertidig 

karakter/flytbar og beklædes med sortmalet træ svarende til den eksisterende 

bygning på stedet. Dimensionerne på bygningen vil være de samme som den 

eksisterende bygning, dog vil den nye bygning være ca. 1,5 meter længere end 

den eksisterende. 

 

Broen sikrer tilgængelighed fra omklædningsfaciliteterne og integrerede trapper 

på begge sider af broen sikrer færdsel langs stranden. Broen er udformet så den 

virker imødekommende fra alle sider. Til etablering af broen anvendes stål og 

træ, da disse materialer og farver falder naturligt ind i landskabet. Anlæggets 

samlede udtryk skal være enkelt, let og integreret i landskabet. 

 

Broen vil blive bygget op af en fast del, der står permanent på stranden på grund 

af rampen ned i vandet. For at kunne fungere som handicapvenlig badebro hele 

året skal den faste del af broen være to meter bred og med gelænder på den ene 

side, startende ved vandkanten. På brodelen over stranden skal der være et 5 cm 

højt hjulværn, der skal fungere som ledelinje for svagtseende og blinde, samt 

sikre kørestolsbrugere. Ledelinjen fortsættes hele vejen ud på broen. 

 

Broen skal kunne anvendes af alle, og invitere til brug, året rundt. Derfor er trin 

og trapper udformet så de både favner adgang langs stranden, adgang ud på 

broen, ned i vandet samt ophold på broen. 

 

Brohovedet udformes som en cirkulær platform med siddemulighed. Det vil give 

mulighed for at lade brugerne fordele sig på broen uden at gå på kompromis 

med ønsket om at inkludere alle målgrupper. Samtidig inviterer broen med sin 

udformning til brug og ophold på broen året rundt. 

 

Der etableres handicapparkering med et fast køreunderlag svarende til det, der 

er anvendt på området allerede. Tilkørsel vil være fra Marina Allé. Pga. ønske 

om bevarelse af et stort egetræ på stedet spejlvendes forslaget til område for 

handicapparkering jf. skitsemappen. 

 

http://www.kyst.dk/
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Anlægget set fra vandet – ny omklædning 

 

 
Landanlæg: træfortov med tilslutning til badebro, bænke og ny bygning (den 

øverste af 2 viste) 

http://www.kyst.dk/
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Oversigt over samlet anlæg. Rød cirkel markere område for parkering med 

tidligere projekt der er ændret. Under: Principskitse for parkering og nederst 

rammeområde for parkeringspladsen 

 

 
 

 

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

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Kystdirektoratet finder, at det af Sønderborg Kommune ansøgte træfortov er 

omfattet af den lempeligere dispositionsadgang i § 65b, stk. 3, nr. 6, idet projektets 

indflydelse på området er begrænset da det etableres i tilknytning til eksisterende 

anlæg på land, er udformet under hensyntagen til omgivelserne samt under 

hensyntagen til brug for handikappede. 

 

Det er endvidere vurderingen at der kan dispenseres til en handicap toiletbygning 

samt opstilling af bænke. Direktoratet lægger vægt på bygningens funktion, at 

området i forvejen er præget af tilsvarende anlæg samt områdets parkkarakter. 

 

For så vidt angår parkerings- og tilkørselsforholdene dispenseres til, at der inden 

for det ansøgte rammeareal kan etableres tilkørselsforhold for brugerne med 

handikapparkering samt vendeplads efter kommunens nærmere beslutning, 

herunder at området kan befæstes således det er egnet til kørestole. 

 

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til etablering af det 

samlede anlæg på land som ansøgt. 

 

Det indgår i Kystdirektoratets vurdering, at der ikke er hensyn, der taler afgørende 

imod det ansøgt i forhold til international lovgivning om naturbeskyttelse, jf. 

ansnittet nedenfor. 

 

International naturbeskyttelse 

Kystdirektoratet har i afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven anført: 

Det ansøgte projekt vil ikke finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 

2000-områder. 

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 således at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af 

naturtyper og levesteder eller at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der 

har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for, samt for bilag 

IV arten marsvin. Kystdirektoratet vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes 

en konsekvensvurdering for projektet. 

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af kendskab til marsvin, 

høringssvar og vurdering af Natura-2000. 

Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en 

konsekvensvurdering, skyldes bl.a., at projektet er beliggende i område, som 

allerede i sag anvendes til formålet med bl.a. broanlæg. Af hensyn til marsvin, så 

sættes der vilkår om afværgeforanstaltninger ved ramning. 

 

Kystdirektoratet har for anlægget på land efter en konkret vurdering fundet, at det 

ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne 

påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller dyre- og plantearter på habitat-

direktivets bilag IV. 

 

http://www.kyst.dk/
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Konklusionen baserer sig på en vurdering af, at anlæggets karakter, omfang og 

placeringen i området ikke vil kunne medføre en direkte eller indirekte negativ 

påvirkning af de arter og naturtyper, der ligger til grund for udpegningen at det 

nærmeste Natura 2000-område nr. 197 - Flensborg Fjord og Nybøl Nor – som er 

marint. Etableringen af det ansøgte på lokaliteten vurderes endvidere ikke at 

kunne medføre en reel beskadigelse, indskrænkning eller ødelæggelse af yngle- 

eller rasteområder for de pågældende dyrearter eller ødelægge de pågældende 

plantearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Disse vurderinger hviler på såvel et konkret kendskab til de naturtyper og arter, 

der indgår i natura 2000-områderne samt et generelt kendskab til bilag IV-arters 

forekomst i Danmark og deres valg af levested samt gennemgang af offentlige 

databaser. 

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent – Kystzoneforvaltningen 

jkw@kyst.dk 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg, soenderborg@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Sønderborg, soenderborg@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk   

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

post@sonderborg.dk; dn@dn.dk; soenderborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

soenderjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; soenderborg@dof.dk;  

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

sipe@sonderborg.dk; 

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.  

http://www.kyst.dk/
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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens1 § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse 

er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed 

varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. 

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering 

eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

Efter § 65 b, stk. 1¸kan der i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i 

§ 15, stk. 1, 

og efter stk. 3. nr. 6, kan der uanset stk. 1 gøre undtagelse fra § 15, stk. 1, til 

kommunalbestyrelsens etablering af træfortove og lign. på strande med mange 

besøgende for at lette offentlighedens adgang til kysten, når anlæggene er 

udformet, så de falder naturligt ind i naturen og landskabet, 

 

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, 

administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der 

dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen2 skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra 

strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med 

andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en 

væsentlighedsvurdering).  

 

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en 

række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil 

sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder 

eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det 

ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende 

dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter. 

  

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. 
2 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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Bilag 2: Klagevejledning 

 

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. 

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 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

 

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller 

alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind 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. Betaling foregår via 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/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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