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Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til handicapvenlig strand- og 

badebro ved Marielyst Strand på og ud for matr.4, Stovby Fælledsø, 

Væggerløse, Mosbregnevej 2, 4873 Væggerløse, Guldborgsund 

Kommune 

 

 

Ansøgning 

I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 (strandbeskyt-

telseslinjen) til handicapvenlig strand- og badebro ved Marielyst Strand ved 

matr.4, Stovby Fælledsø, Væggerløse, Mosbregnevej 2, 4873 Væggerløse, 

Guldborgsund Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 

6, til etablering af strandfortov, jf. § 15, som ansøgt.  

 

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om 

jeres projekt 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 færdigbehand-

let. 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. 

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

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

Guldborgsund Kommune har i samarbejde med Realdania i 2015-17 etableret 

Marielyst Strandtorv og Strandstrøg. I forlængelse af dette projekt skal den sidste 

etape af projektet nu realiseres, hvilket indebærer etablering af strandfortov ud til 

en badebro i forlængelse af strandstrøget.  

 

Kystdirektoratet har dd. meddelt tilladelse efter kystloven til anlægsdelen på 

søterritoriet. I ansøgningen anføres om projektdelen på land: 

 

Projektbeskrivelse: 

Etableringen af badebro med tilhørende strandbro har til formål at sikre dels 

handicapegnet adgang til badning fra Marielyst strand og dels at etablere en 

aktivitets bro i vandet, som kan tilgodese badegæster i sæsonen og desuden 

fungere som udsigtspost og kajak-pitstop. 

Alle strandbro -og badebroselementer vil være sæsonelementer, der kan tages op 

i vinterperioden fra oktober til april, således at man sikrer anlægget mod 

isskruning og storm. Hele broforløbet fra digets afslutning og rundt i “loopet” er 

190 løbende meter. 

Strandbro: 

Strandbroen begynder fra digets afslutning og løber over stranden og griber fast 

på badebroen. Denne forbindelse sikrer tilgængelighed for alle helt ned til 

vandet, hvor adgang i dag stopper midt på stranden. Brodækket vil ligesom 

badebroen etableres af 5m lange broelementer med en bredde på 2 m. 

Der etableres mulighed for overkørsel på strand med et mobilt broelement, så der 

i badesæsonen kan foregå strandrensning. 

Alle broelementer er udført i marineimprægneret FSC certificeret fyrretræ. Alle 

brodæk er samlet med skjulte rustfri skruer. Alle strandbroselementer forankres 

på stranden med ankre, efter samme princip som badebroen. 

Strandbroen ligger i niveau med selve stranden og er derfor passerbar på tværs. 

 

 
Samlede projekt 

http://www.kyst.dk/
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Strandfortov 

 

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal 

Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller 

dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV.  

 

Det nærmeste Natura 2000-område - N173 ”Smålandsfarvandet nord for Lolland, 

Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand” - ligger mellem 3,5 – 5 km mod 

SØ og S, og er adskilt fra det ansøgte af et udbygget sommerhusområde.  

 

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

med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området. Ved vurderin-

gen er der særligt lagt vægt på, at det ansøgte ikke vurderes at medfører nogen 

yderligere belastning af omgivelserne, særligt når der henses til afstanden til 

Natura 2000-området, samt at vurderingen af projektdelen på søterritoriet 

ligeledes ikke ses at påvirke Natura 2000- området. 

 

På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og 

deres valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderes det, at 

lokaliteten på land ikke er et potentielt levested for bilag IV-arter, samt at det 

ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller 

yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 

IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Kystdirektoratet vurderer, at det ansøgte er omfattet af den lempeligere praksis 

efter § 65b, stk. 3, nr. 6, samt at det ansøgte ikke forventes at påvirke oplevelsen af 

kystlandskabet nævneværdigt, særligt når der henses til at anlægget fjernes uden 

http://www.kyst.dk/
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for højsæsonen, og således alene henligger i strandzonen når området i forvejen er 

belastet af et større besøgstal.  

 

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til etablering af 

strandfortovet på land som ansøgt.  

 

Det indgår i Kystdirektoratets vurdering, at der i forhold til international 

lovgivning om naturbeskyttelse ikke er hensyn, der taler afgørende imod det 

ansøgte. 

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent – Kystzoneforvaltningen 

jkw@kyst.dk 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

 

Afgørelsen er også 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  og dof@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; dof@dof.dk; 

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

sager@jaegerne.dk; cbw@guldborgsund.dk; fc@guldborgsund.dk; 

  

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.  
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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens2 § 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.  

 

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne 

fremgår af lovens §§ 15a og 15b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at 

dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 

65b. 

 

 Efter § 65 b, stk. 3, nr. 6, kan der dispenseres - uanset der ikke er tale om et 

særligt tilfælde - 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 habitatbekendtgørelsen3 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). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte 

kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er 

udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt, 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. 

 

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 

                                                             
2 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse. 
3 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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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. 

  

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/

