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Rambøll A/S  
Hannemanns Allé 53 
2300 København S 
 
Att.: Sabina Brammer 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/00956-5 
Ref. Simone Bruun 
29-04-2019 
 

Afgørelse 
 
Dispensation til etablering af strand inden for strandbeskyttelseslinjen 
på ejendommen matr. nr. 1966, Valby, København og matr. nr. 
570,Kongens Enghave, København, i Københavns Kommune 
 
Ansøgning 
Københavns Kommune har ved mail den. 1. april 2019 ansøgt om etablering af en 
ny badestrand der er tilknyttet Valbyparken på matriklerne 1966, Valby, 
København og 570, Kongens Enghave, København i Københavns Kommune.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til ny badestrand. 
 
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. 
 
Vilkår 
Dispensationen er meddelt med følgende vilkår: 

 At kystlinjen ikke flyttes mere end 30 m ud, i forhold til den nuværende 
kyst 

 At anlægsarbejderne udføres i perioden maj-august 
 
 

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 
Københavns Kommune har opnået tilsagn fra R98-fonden om støtte til anlæggelse 
af en badestrand i Valbyparken. En bademulighed i Valbyparken har længe været 
et ønske for mange. Visionen for stranden i Valbyparken er en strand, som passer 
ind i områdets naturpræg, og som indbyder til en klassisk strandtur og som 
samtidig er familie- og børnevenlig. 
 
Naturstyrelsen gav 10. december 2014 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 
projektet, jf. sag nr. NST-4132-101-00014. 
 

 
Billede af hvor projektet placeres med blåt. Indsendt af ansøger.  
 
Projektet indebærer anlæggelse af en ny strand med tilhørende faciliteter samt en 
udretning af den eksisterende kystlinje for at skabe bedre strømforhold og dermed 
bedre vilkår for stranden og nærliggende område.  
 
For etablering af stranden nedbrydes det eksisterende stenglacis og erstattes af ca. 
125 m sandstrand. Sandstranden afgrænses mod parken af en græsskråning med 
en 4 m bred adgangsvej til stranden udført med græsarmering og med en hældning 
på 1:40. Kystlinjen, hvor stranden planlægges etableret, er kunstigt skabt i 
forbindelse med tidligere opfyldningsprojekter, herunder anvendelse af området 
som losseplads. 
 
I forbindelse med projektet bliver kystlinjen rettet ud og trukket ud så den følger 
en mere naturlig linje. Kystlinjen vil således på en delstrækning blive lagt indtil 25 
m længere ude end den nuværende kystlinje og det anslås at der samlet set vil blive 
inddraget ca. 0,2 ha af havområdet til det nye strandareal. Samtidig flyttes en 
mindre del af den nuværende kystlinje længere ind i landet. 
 

http://www.kyst.dk/
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Skitse over anlægningen af den nye strand. Indsendt af ansøger.  
 
I parken etableres stranden ved at de forurenede materialer afgraves og erstattes af 
ren jord/sand. Der udlægges et signalnet mellem den eksisterende og den nye rene 
jord/sand, og der etableres en membran, der sikrer, at der ikke sker en udsivning 
af forurenede materialer til vandet. På søterritoriet etableres stranden primært ved 
opfyldning med sand således der er minimum 0,5 m rent sand indenfor en afstand 
på 15-20 m fra den nye strandlinje. Lokalt langs stenglacisset, på hver side af 
stranden, afgraves sedimenter i op til 0,5 m dybde, som erstattes af ren sand. 
 
Kysten udrettes ved delvist at flytte kystlinjen ud i søterritoriet og delvist ind i 
Valbyparken. Eksisterende stenglacis nedbrydes og hvor glacisset skal flyttes ud i 
søterritoriet påfyldes med rent jord. Hvor glacisset flyttes ind i Valbyparken 
afgraves forurenet jord som bortskaffes til godkendt jordmodtager. Nyt glacis 
opbygges i stil med eksisterende. 
 
Ejendommen er beliggende i til Natura 2000-område nr. 143 (habitatområde nr. 
127, fuglebeskyttelsesområde nr. 111), 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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Området er beliggende omkring fredskov og indenfor skovbyggelinje. Ydermere er 
området beliggende indenfor Det frede område Kalvebod Kile. Ligeledes er 
området beliggende i natur- og vildtreservat, Amager, et trækfugle reservat.  
 
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.  
 
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. 
 
En strandpark anses som værende et offentligt areal og dermed til gav for 
offentligheden. Etablering af en sådan vil have en positiv indvirkning på brugen af 
kysten og antallet at turister der benytter området. Der vil dermed være en 
økonomisk gevinst i oprettelse af en sådan.  
 
Der er i vurderingen lagt vægt på, placeringen, samt omfanget af projektet. Det 
anses som et mindre projekt, der ikke vil komme til at virke skæmmende i 
landskabet.   

http://www.kyst.dk/
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Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det 
ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der 
indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
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. 

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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Med venlig hilsen 

 
Simone Bruun 
+45 91 33 84 20 
Sbr@kyst.dk 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Københavns Kommune, tmf@tmf.kk.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, København, koebenhavn@dn.dk 
 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds København, koebenhavn@friluftsraadet.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, København, koebenhavn@dof.dk      
 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 

oestkredsen@botaniskforening.dk 
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
 Miljøstyrelsen, ojl@mst.dk;  
 Fredningsnævnet for København, kobenhavn@fredningsnaevn.dk 

Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
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