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Voer Færgesteds KajakKlub  

   

      

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/00029-2 

Ref. Jan Kofod Winther 

11-02-2021 

 

 

 

Afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af 

kajak-hus og bad-hus på matr.15g, Voer By, Voer og matr.55b, Voer By, 

Voer, Voer Færgevej 118, 8950 Ørsted, Norddjurs Kommune 

 

 

Ansøgning 

I har ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af kajak-

hus og bad-hus på matr.15g, Voer By, Voer og matr.55b, Voer By, Voer, Voer 

Færgevej 118, 8950 Ørsted, Norddjurs Kommune - 20/01095 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 5, jf. § 15, til opførelse af de to ansøgte bygninger jf. nedenstående 

redegørelse. 

 

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 

Der ansøges om opførelse af to huse der skal anvendes i forbindelse med 

kajaksejlads mv. i Randers Fjord. 

 

I ansøgningen anføres at det ansøgte er første fase (af 5 skitserede) - ”Kajakopbe-

varing og Bad og omklædningsmuligheder” i en plan for udvikling af området. 

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

http://www.kyst.dk/
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Kystdirektoratet behandler i denne afgørelse alene det ansøgte byggeri knyttet til 

første fase og har ikke forholdt sig til de følgende fasers eventuelle projekter, idet 

dette må bero på konkrete ansøgninger. 

 

De 2 bygninger placeres i tilknytning til en eksisterende toiletbygning på en 

parkeringsplads ved Randers Fjordcenter. Bygningerne opføres med et ydre som                     

toiletbygningen, med ydre mål 3,5 x 7 meter. Højden 3,5 meter plus fundament. 

Totalhøjden vil blive under 4 meter.  

  
Eksisterende toiletbygning                                               Ansøgt placering 

 

 
Området – placering ved rød pil 

 

I ansøgningen anføres bl.a.: 

4 forskellige grupper/foreninger, der på ugentlig basis er brugere af området 

ved Voer Færgested, ønsker at opgradere hele området til gavn og glæde for 

såvel de faste brugere, men også andre der gæster området. 

 

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 3 

 

Voer Færgested ligger helt centralt Naturpark Randers fjord, og er et af de 10 

særligt udpegede områder i naturparken med særlig fokus. Det er et af de få 

steder ved Randers fjord som er let tilgængelig og derfor naturligt benyttet af 

rigtig mange mennesker hele året.  

 

Projektet er tænkt som en helhedsplan for udvikling af området. Det er tanken at 

det samlede projekt gennemføres i flere etaper.  

 

 
 

 

Projektet indeholder følgende delelementer: 

 Kajakopbevaring 

 Bad og omklædningsmulighed 

 Mobil sauna 

 Udvidelse af slæbested 

 Sikring af ”broerne” ved slæbestedet 

  

Første Fase: Kajakopbevaring og Bad og omklædningsmuligheder 

Voer Færgesteds Kajakklub blev etableret i 2009 og begyndte med lånekajakker 

fra DGI, og allerede året efter lykkedes det at indkøbe 6 klubkajakker. 

Kajakklubben fik lov til at beklæde et udhæng på en af Fjordcentrets bygninger, 

og således lave plads til 12 kajakker. Dette rum er nu mere end fyldt idet klubben 

i dag råder over 15 havkajakker, heraf 2 dobbeltkajakker. Dobbeltkajakkerne er 

indkøbt for også at give folk med handicap mulighed for at opleve de 

naturoplevelser og fællesskab der er når man ror en tur i en havkajak. I takt med 

at klubben nu er fast etableret har mange medlemmer også fået egen kajak, men 

ingen mulighed for at få kajakken opbevaret. Det er dermed tanken at den nye 

bygning skal rumme de mest brugte klubkajakker samt en del private kajakker. 

 

I en bygning ved siden af kajakopbevaringen skal bygges et lignende hus, hvor 

der skal være i alt 2 baderum med 4 bade og et lille rum hvor brugerne efter en 

tur på vandet kan sidde og nyde en kop kaffe eller være i læ mens andre er bad. 

Badefaciliteter vil i høj grad blive brugt af openwater svømmere og vinterbadere, 

men de øvrige foreninger kan ligeledes anvende dem  

 

http://www.kyst.dk/
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Bygningerne skal bygges i samme stil som den toiletbygning der allerede er på 

området. Bygningen er opført i sort træ med tagpap på taget (se foto). Bygnin-

gen rummer et handicapvenligt toilet, et depot/teknikrum og en udendørs 

fiskerenseplads. De nye bygninger vil ligeledes blive opført med sort træbeklæd-

ning og listetækket tagpaptag, og placeret parrelet med den eksisterende 

bygning. Set fra kysten/havnen vil de nye bygninger ligge bag den eksisterende. 

Tagtypen på den eksisterende bygning og de planlagte svarer til den tagtype der 

er på alle nyere bygninger på Fjordcenteret. Fotos af den eksisterende bygning er 

vedlagt. 

 

Begrundelse for placering 

Anvendelse af bygningerne betinger en placering tæt ved kysten. Afstanden fra 

bygningerne til flydebroen er ca. 80 og til slæbested ca. 125 meter. Bygningerne 

er placeret bag digerne, der omkranser Kare Holm Pumpelag. Den placering er 

valgt for at sikre bygningerne mod højvande og fordi det praktisk er svært at 

placere dem ved havnen. Havnen ved Voer Færgested er ikke lokalplanlagt som 

havn og derfor kræves en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. For at 

minimere den visuelle påvirkning vil bygningerne blive opført i samme stil og 

materialer som den eksisterende toiletbygning.  

 

Efterfølgende/planlagte faser: 

Mobil Sauna 

Hele ideen med opgradering af faciliteterne ved Voer Færgested er en tro på at 

fællesskab styrker. Derfor er grundtanken også at flere foreninger/brugere går 

sammen og tager ejerskab over faciliteterne. Derfor er det også et ønske med en 

mobil sauna, idet saunaen så naturligt vil holde til ved Voer Færgested, men også 

vil kunne flyttes til en anden lokation i forbindelse med et arrangement eller 

event.  

Udvidelse af slæbestedet 

Slæbestedet blev istandsat for mere end 15 år siden. Initiativet kom fra privat 

side og fik støtte fra Rougsø kommune til at pæle og beton. Siden hen er der 

etableret 14 bådpladser i forbindelse med slæbstedet. Det giver liv og aktivitet. 

Men den yderste fortøjningspæl giver lidt udfordringer for dem med lidt større 

både og jolle, især når der er kraftig strøm og eller vind. Det vil derfor være 

hensigtsmæssigt at gøre slæbestedet 2 meter bredere. I samme forbindelse vil det 

også være hensigtsmæssigt at etablere et vandret betonfundament på 4 meter i 

længden og slæbestedets bredde på godt 6 meter. Med det vandrette fundament 

kan vi dermed kystsikre og forhindre at tidevand og ”Tsunami-effekt” ved 

passage af coastere laver hul bag den skrå del af slæbestedet. 

I tilknytning til slæbestedet skal der opføres en ny bro hvor bådene kan lægge til. 

Slæbestedet kan anvendes af alle.  

 Sikring af ”broerne” ved slæbestedet 

I takt med at hele området har fået et øget publikumstryk så er der også 

betydelig mere færdsel på broerne i forbindelse med de 14 fortøjningspladser. 

For at sikre tryg færdsel på broerne vil det være yderst hensigtsmæssigt at 

udskifte en del af pælene og hele brodækket. 

 

Området er omfattet af Lokalplan 022-707 Fjordcentret - Voer Færgested. 

Kommunen har oplyst om det ansøgte i relation til lokalplanen: 

http://www.kyst.dk/
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Anvendelserne (kajakopbevaring for forening og badefaciliteter) harmonerer 

med principperne i lokalplan 022-707. Altså er der mulighed for at meddele 

eventuelle dispensationer.  

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser for bebyggelsens omfang, 

placering og ydre, herunder forhold så som sokkelhøjde, der ikke er belyst i det 

fremsendte materiale. Derfor kan denne udtalelse alene omhandle de forhold, der 

er oplyst i materialet. 

Toiletbygningen 

Det fremgår, at der ønskes etableret to bygninger parallelt med eksisterende 

toiletbygningen, på landsiden af denne. Bygningerne opstilles med indbyrdes 

afstand på 4 meter. Der synes her at refereres til fundamentet rundt omkring 

toiletbygning (som har omtrentlig samme udstrækning som hver af de ansøgte 

nye bygninger). Lokalplanens §6.4 fastsætter bl.a. ”Bebyggelsens omfang, 

placering og udformning skal tage udgangspunkt i den øvrige bebyggelse i 

områdets struktur og karakter.” Her er det altså væsentligt at relatere ny 

bebyggelse til eksisterende, herunder særligt toiletbygningen. 

§6.1 max 250 m² nyt 

Der er meddelt byggetilladelse til toiletbygningen i 2014 med en dispensation fra 

lokalplanens § 6.3, som angiver en maksimal størrelse på 10 m2. Toiletbygningen 

er på 13 m2. Der blev i dispensationen lagt vægt på at de ekstra 3 m2 er et 

overdækket udeareal. 

I 2009 er meddelt byggetilladelse til et aktivitets- og bålhus på 280 m2 indenfor 

et i lokalplanen fastsat byggefelt. Hertil blev der givet dispensation fra loka-

lplanens §6.6 til en lavere sokkelkote end fastlagt i lokalplanen.  

Lokalplanens §6.1 lyder: ”Indenfor strandbeskyttelseslinjen i lokalplanområdet 

må det samlede bebyggede areal ikke øges med mere end 250 m2” (hele området 

er indenfor strandbeskyttelseslinjen). Det fremgår ikke af byggesagerne fra 2009 

og 2014 at denne bestemmelse har været tolket som hindring for de ansøgte 

projekter. Det udledes heraf, at det er vurderet, at §6.1 alene vedrører ny byggeri 

som ikke er omfattet af de i lokalplanen udpegede byggefelter. 

Et byggeønske på to bygninger af hver 26,25 m2 vil derfor kunne rummes 

indenfor rummeligheden givet med §6.1. Med denne tolkning vil byggeriet på det 

hidtil oplyste grundlag ikke kræve en dispensation fra lokalplanen. 

§12 bonusvirkning 

Det fremgår endvidere af lokalplanens § 12 at landzonetilladelse er givet med 

lokalplanen bl.a. vedr. ”Tilladelse til opførelse af ny bebyggelse i det omfang, 

bebyggelsen er tilladt i henhold til lokalplanens bestemmelser.” 

Areal udlagt til parkering 

Den ene eller begge bygninger placeres på et areal som i lokalplanen er udlagt til 

parkering. De ansøgte bygninger vurderes dog at have et så beskedent omfang at 

disponeringen ikke udløser behov for yderligere parkering og derfor kan 

omfattes af lokalplanen.   

Udtalelser 

Såfremt byggeriet i øvrigt overholder lokalplanens bestemmelser, placeres som 

beskrevet og med højde, orientering og ydre som toiletbygningen så giver det 

ansøgte ikke anledning til yderligere bemærkninger fra planteamet.  

I så fald kan en plan-udtalelse til Kystdirektoratet lyde:  

 Anlægget vurderes at kunne indeholdes indenfor lokalplanens 

bestemmelser. Til grund herfor lægges navnlig at anvendelsen 

http://www.kyst.dk/
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understøtter offentlighedens brug i overensstemmelse med lokalplanens 

principper samt at bygningerne er hver maksimalt 3,5x7,5 m, etableres 

parallelt med eksisterende toiletbygning, på landsiden af denne og med 

indbyrdes lige stor afstand (4 meter) samt i et harmonerende farve- og 

materialevalg. 

I udtalelse til byggesag kan suppleres med:  

 To bygninger af hver 26,25 m2 vil kunne rummes indenfor 

rummeligheden givet med §6.1 vedr. ny byggeri (udover byggeri specifikt 

defineret ved lokalplanens byggefelter). Placeringen berører areal som i 

lokalplanen er udlagt til parkering. De ansøgte bygninger vurderes dog 

at have et så beskedent omfang, at disponeringen ikke udløser behov for 

yderligere parkering og derfor kan omfattes af lokalplanen.   

 

Ejendommen er beliggende i/op til Natura 2000-område nr. 14 - Ålborg Bugt, 

Randers Fjord og Mariager Fjord (habitatområde nr. 14, fuglebeskyttelsesområde 

nr. 15), 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. 

 

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

§ 15, stk. 1. 

 

Efter § 65 b, stk. 5. kan der  gøres undtagelse fra § 15, stk. 1, til placering af mindre 

faciliteter langs stranden for klubber, foreninger og institutioner som f.eks. 

omklædningsfaciliteter, skure til opbevaring af udstyr, bålhytter, sheltere og lign., 

på betingelse af at de nævnte faciliteter opføres i tilknytning til eksisterende anlæg 

som for eksempel en parkeringsplads eller vejnedkørsel, og at arealet er omfattet 

af en lokalplan, der giver mulighed for opførelse af et nærmere bestemt antal 

bygninger og anlæg. 

 

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. 

 

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. 

 

Kystdirektoratet skal indledningsvis bemærke, at der med denne afgørelse alene er 

taget stilling til opførelse af de to ansøgte bygninger – kajakhus og badhus. 

http://www.kyst.dk/
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Hvorvidt der vil kunne dispenseres til de i ansøgningen beskrevne efterfølgende 

faser, må bero på en konkret vurdering når der måtte blive ansøgt herom. 

 

Kystdirektoratet lægger til grund, som anført af kommunen, at det ansøgte må  

”vurderes at kunne indeholdes indenfor lokalplanens bestemmelser. Til grund 

herfor lægges navnlig at anvendelsen understøtter offentlighedens brug i 

overensstemmelse med lokalplanens principper samt at bygningerne er hver 

maksimalt 3,5x7,5 m, etableres parallelt med eksisterende toiletbygning, på 

landsiden af denne og med indbyrdes lige stor afstand (4 meter) samt i et 

harmonerende farve- og materialevalg.” 

 

Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, at det ansøgte er omfattet af den 

lempeligere dispensationspraksis efter § 65 b, stk. 5. Da der i øvrigt ikke ses at 

være kystlandskabelige forhold eller andet der taler imod det ansøgte, meddeler 

Kystdirektoratet hermed dispensation til opførelse af de to mindre bygninger som 

ansøgt. 

 

Det indgår i direktoratets vurdering, at det ansøgte ikke ses – hverken i sig selv 

eller forbindelse med andre planer og projekter - at medføre en sådan ændring af 

brugen af eller påvirkningen af Natura 2000-området, at dette vil ødelægge eller 

beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. 

Der er herved lagt vægt på, at sejladsen i forvejen sker med base i området, samt at 

den omhandlede sejladsform ikke vurderes at medføre reelle forstyrrelser af 

dyrelivet knyttet til lokaliteten. 

 

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 

 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. 

http://www.kyst.dk/
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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 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 

 Norddjurs Kommune, plan@norddjurs.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs norddjurs@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Østjylland, oestjylland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs norddjurs@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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kepp@sol.dk; sisb@norddjurs.dk;  
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