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FAKKEGRAV EJENDOMME ApS  

Højvangsalle 37  

8700 Horsens 

Att. Jørgen Madsen 

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/15682-26 

Ref. Lea Bank Stigsen 

10-03-2022 

 

 

Afslag til bibeholdelse af etableret padeltennisbane inden for 

strandbeskyttelseslinjen og påbud om lovliggørelse  

 

 

Ansøgning 

Du har den 9. december 2021 søgt om lovliggørende dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens1 § 15 til bibeholdelse af den etablerede padeltennisbane 

inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 64d, Stouby By, 

Stouby, Fakkegravvej 31, 7140 Stouby, i Hedensted Kommune. 

 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til 

det ansøgte.  

 

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

 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

Du kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

 

Påbud 

Kystdirektoratet skal som tilsynsmyndighed påse overholdelsen af 

naturbeskyttelseslovens § 15 og sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, 

medmindre det er af underordnet betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 

2 og 5. Du skal som ejer af ejendommen lovliggøre et ulovligt forhold, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 1. 

 

Afgørelsen betyder derfor, at du inden den 10. september 2022 skal 

fjerne padeltennisbanen i sin helhed. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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Hvis du har lovliggjort forholdet, beder vi om, at du sender en bekræftelse herpå. 

Du kan bruge erklæringen i bilag 3 og vedlægge fotos som dokumentation.  

 

Hvis du mod forventning ikke efterkommer påbuddet, vil Kystdirektoratet uden 

yderligere varsel overgive sagen til politiet til strafferetlig behandling. Der kan i 

givet fald blive tale om idømmelse af straf efter naturbeskyttelseslovens § 89, stk. 

1, nr. 1 og 6, og stk. 2 og tvangsbøder efter retsplejelovens2 § 997, stk. 3, indtil 

forholdet er lovliggjort. 

 

Kystdirektoratet kan tinglyse påbuddet på ejendommen for ejers regning, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 74, stk. 2. Når forholdet er lovliggjort, vil påbuddet blive 

aflyst fra tingbogen.  

 

 

Redegørelse for sagen 

Kystdirektoratet meddelte den 28. april 2020 dispensation til etablering af 12 

ferieboliger samt renovering af en eksisterende tennisbane på den ovennævnte 

matrikel (KDI j.nr. 20/00544-9). Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede den 

29. januar 2021 Kystdirektoratets dispensation (MFKN sagsnr. 20/06403).  

Det fremgår af Kystdirektoratets afgørelse af den 28. april 2020, at ”Den 

eksisterende tennisbane renoveres med ny belægning og indhegning i omfang 

som det eksisterende anlæg. Alle ferieboligerne har brugsret over tennisbanen”.  

 

Anmeldelsen  

Den 31. oktober 2021 modtog Kystdirektoratet en anmeldelse om, at renoveringen 

af tennisbanen ikke er sket i overensstemmelse med Kystdirektoratets 

dispensation af den 28. april 2020, da der er blevet etableret en padeltennisbane 

samt belysning af banen. Anmeldelsen er også sendt til Hedensted Kommune, da 

anmeldelsen også omhandler byggetilladelsen til padeltennisbanen.  

 

Ifølge anmeldelsen er den tidligere tennisbane ikke ”renoveret, men der er tale om 

et helt nyt anlæg. Den gamle tennisbane havde en traditionel indhegning; det nye 

anlæg har en langt mere bastant, sort indhegning suppleret med indvendige 

vægge af plexisglas (?), og der er opsat 4 høje lysmaster med kraftige projektører 

uden nogen form for afskærmning.” 

 

I anmeldelsen fremgår det, at padeltennisbanen er taget i brug og dette lang tid før 

ferieboligerne er færdigbygget, hvorfor der ikke er sammenhæng mellem 

padeltennisbanen og ferieboligprojektet. Ifølge anmeldelsen er padeltennisbanen 

et særskilt anlæg med dets eget publikum, som har en væsentlig større gene, hvis 

alle mod betaling kan benytte padeltennisbanen end, hvis banen kun er forbeholdt 

ferieboligernes gæster.   

 

Det fremgår endvidere af anmeldelsen, at der umiddelbart øst for den etablerede 

padeltennisbane er blevet anlagt en asfalteret parkeringsplads, som er udstyret 

med et bordbænkesæt. Ifølge anmeldelsen har den formodet parkeringsplads 

                                                             
2 Lovbekendtgørelse nr. 1445 af 29. september 2020 af lov om rettens pleje. 

http://www.kyst.dk/
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krævet en mindre terrænregulering i forbindelse med anlæggelsen på et areal, hvor 

der ikke tidligere har været parkeringsplads. 

 

I anmeldelsen påpeges det endvidere, at ”man må formode, at myndighederne 

efter stedets meget kystnære beliggenhed og naturmæssige kvaliteter allerede 

ved de givne tilladelser har strakt sig så vidt, som det overhovedet kan lade sig 

gøre. Rammen var det eksisterende, senere nedbrændte byggeri. Den 

eksisterende tennisbane, der blev etableret i forbindelse med en større (og 

uheldig) renovering af ”pakhuset” og ”restauranten” havde ikke været i brug i 

mange år og stod næppe til at redde. Jeg tvivler på, at der overhovedet forelå 

nogen tilladelse til tennisbanen. Den langvarige behandling af de forskellige 

projekter, der har været fremme, bekræfter indtrykket af, at man var ved den 

yderste grænse… gjort opmærksom på, at "Fakkegrav Badehotel" ser noget 

anderledes ud i dag end tidligere, fordi stort set hele beplantningen på grunden, 

bortset fra enkelte træer, er ryddet. Det gælder også den beplantning, der har 

været mellem tennisbanen og vores grund. Vi har benyttet den lejlighedsskabte 

mulighed for at få ryddet op i beplantningen på vores grund, men vi har ikke 

forudset, at det samlede resultat skulle blive så dårligt, fordi tennisbanen ”over 

night” blev erstattet af en padelbane med et voldsomt lysanlæg.” 

 

Dertil påpeges det yderligere i anmeldelsen, at anmelder er bekendt med sager, 

hvor der er meddelt afslag til landzonetilladelser til padeltennisbaner med den 

begrundelse, at sådanne baner kun bør opføres i byzone. 

 

Kystdirektoratet har i forbindelse med sagsbehandlingen forespurgt Hedensted 

Kommune om deres behandling af klagesagen. Hedensted Kommune har oplyst, at 

de har vurderet på anvendelsen, og at anvendelsen ikke er vurderet til at være 

ændret på grund af ændringen fra tennisbane til padeltennisbane. Ændringen 

kræver derfor ikke en landzonetilladelse. På denne baggrund meddelte Hedensted 

Kommune byggetilladelse til padeltennisbanen den 28. april 2021. 

Det fremgår af en senere korrespondance mellem Hedensted Kommune og ejer 

(fremsendt af ejer), at de etablerede lysmaster ved padeltennisbanen dog kræver 

landzonetilladelse, og at lysmasterne ikke er omfattet af den meddelte 

byggetilladelse. 

 

 

Ansøgningen om lovliggørende dispensation 

Kystdirektoratet har på baggrund af anmeldelsen partshørt ejeren to gange, hvor 

Kystdirektoratet ved den sidste partshøring ligeledes varsel et påbud om 

lovliggørelse. Kystdirektoratet har den 9. december 2021 og den 23. januar 2022 

modtaget ejers besvarelser af parthøringerne.  

 

I ejers besvarelse af den 9. december 2021 er det oplyst, at padeltennisbanen er 

blevet ”etableret inden for rammerne af den tidligere tennisbane, som udgjorde et 

areal på ca. 20 x 40 m med trådhegn omkring. Den nye paddeltennisbane – som 

vi i øvrigt har fået byggetilladelse til af Hedensted Kommune – udgør kun 10,8m 

x 20,8 m omkranset med trådhegn og glas i enderne, hvor glasset er påkrævet af 

hensyn til bandespillet. Konstruktionen er udført af et professionelt 

http://www.kyst.dk/
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padeltennisfirma, som har udført anlægget inden for de tekniske krav 

bygningsmyndighederne stiller. 

Ved siden af padelbanen – og stadig inden for den oprindelige tennisbanes areal 

er der etableret holdeplads bestående af knust granit – der er således ikke 

foretaget asfaltering som nævnt i klagen!! 

Den omtalte belysning af banen anvendes i øjeblikket som ”byggeplads 

belysning” for det byggeri, som er i gang på adressen, jvf Kystdirektoratets 

tilladelse. Byggepladsbelysningen styres automatisk med ur, der tænder lyset 

mellem kl. 07.00 og 09.00 indtil der er dagslys!! Dette kan være årsag til, at lyset 

er mere synligt nu end det bliver når byggeriet er tilendebragt! 

Når byggeriet er færdigt vil belysningen kun være rettet direkte mod banen, 

således at feriecenterets gæster kan anvende banen – også om aftenen i den 

mørke tid. Lyset på banen etableres med en automatik der bevirker, at det kun er 

tændt når der spilles på banen. Samtidig med den elektroniske booking og 

åbning af banen tændes lyset og slukker også automatisk, når bookingen er 

udløbet.” 

 

Dertil er det oplyst i besvarelsen, at padeltennisbanen er beliggende bag det 

kommende byggeri, hvorfor banen ikke vil være synlig fra stranden. Billeder af den 

etablerede padeltennisbane kan ses i bilag 4. 

 

Ejer har på baggrund af Kystdirektoratets varslede afslag sendt uddybende 

bemærkninger. Det fremgår af bemærkningerne, at padeltennisbanen er mindre i 

omfang end den tidligere tennisbane, samt at det kun er en del af banen, som er 

omkranset af plexiglas. På baggrund af det varslede afslag har ejer foreslået, at 

plexiglasset kan beklædes med en mat folie, som kan mindske refleksioner fra 

plexiglasset, samt at belysningens slukkes kl. 23.  

Dertil henvises der i bemærkningerne til ”Naturbeskyttelseslovens § 65 hvoraf 

fremgår, at der kan gives dispensation til - citat " mindre anlæg til eksisterende 

turismevirksomhed i tilknytning til hovedbebyggelsen på virksomhedens 

ejendom, f.eks. en tennisbane, en svimmingpool eller en petanquebane" - og på 

vores adresse har vi jo netop tilladelse til turismevirksomhed! 

 

Denne bestemmelse sammenholdt med Kystdirektoratets tidligere tilladelse til 

genopførelse af feriecenter bør retfærdiggøre denne bane, som også kommer 

lokalbefolkningen til gavn!” 

 

Kystdirektoratet har på baggrund af ortofotos opmålt afstanden fra ferieboligernes 

hovedbebyggelse og til padeltennisbanen til umiddelbart at være 15 m. 

Situationsplanen af det tidligere dispenseret projekt kan ses i bilag 5. 

 

 

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse 

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 

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

dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1. 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Natura 2000 

Det ansøgte ligger i Natura 2000-område nr. 78 (Skove langs nordsiden af Vejle 

Fjord). Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 67 og 

fuglebeskyttelsesområde nr. 45.  

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 6. 

 

Padeltennisbanen er etableret ca. 50 m fra kortlagt habitatnatur af typen Bøg på 

muld. 

 

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. Ved 

vurderingen er der særligt lagt vægt på, at der tidligere har været en tennisbane på 

arealet, hvor padeltennisbanen er etableret. Det ansøgte vil således efter 

Kystdirektoratets vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af de 

naturtyper, levesteder og/eller arter, som området er udpeget for at bevare, og der 

er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering. 

 

Bilag IV-arter 

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

deres valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer 

Kystdirektoratet, at lokaliteten ikke er et potentielt levested for bilag IV-arter.  

 

Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, 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. En ansøgning om lovliggørelse af 

allerede etablerede anlæg skal som udgangspunkt vurderes på samme måde som i 

de tilfælde, hvor der indsendes en forudgående ansøgning. 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, kan der kun i særlige tilfælde meddeles 

dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Der kan derfor kun dispenseres, hvis 

særlige forhold taler for det, herunder hvis der er tale om et nødvendigt formål, 

som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse, og der ikke ved en 

dispensation skabes præcedensvirkning i strid med det generelle formål med 

reglerne. Bestemmelsen administreres i praksis meget restriktivt. 

 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 3, nr. 7, kan der gøres undtagelse fra 

forbuddet om tilstandsændringer til placering af mindre anlæg til eksisterende 

turismevirksomheder i tilknytning til hovedbebyggelsen på virksomhedens 

ejendom, f.eks. en pavillon, en tennisbane, en swimmingpool eller en 

petanquebane eller borde og stole. Efter bemærkningerne til loven, skal ”i 

tilknytning til” forstås som 10- 15 m fra hovedbygningen. 

 

http://www.kyst.dk/
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Det er Kystdirektoratets vurdering, at den etablerede padeltennisbane ikke falder 

ind under den ovenstående praksis, da en padeltennisbane, efter direktoratets 

vurdering, adskiller sig markant fra en almindelig tennisbane.   

 

I vurderingen er der lagt vægt på, at padeltennisbanen fremstår mere markant og 

skæmmende i landskabet, da der er tale om et anlæg af langt mere lukket karakter, 

idet padeltennisbanens indhegning delvist er bestående af vægge af plexiglas, samt 

af et mere markant trådhegn. Dertil er højden af padeltennisbanens bagvægge 

højere end den tidligere indhegning.  

Det forhold, at padeltennisbanen arealmæssigt er mindre end den tidligere 

tennisbane, finder Kystdirektoratet ikke kan medføre en anden vurdering, da 

padeltennisbanen fremstår mere kompakt og markant i landskabet.  

 

Ejer har i forbindelse med sagsbehandlingen foreslået, at plexiglasset kan 

beklæbes med en mat folie, der mindsker refleksioner fra glasset. Kystdirektoratet 

finder ikke, at forslaget kan medføre en anden vurdering. Tværtimod er det 

Kystdirektoratets vurdering, at en mat folie på plexiglasset vil få anlægget til at 

fremstå mere markant i landskabet trods den mindskede refleksion fra glasset. 

 

I vurderingen er det endvidere indgået, at padeltennisbanen er blevet etableret 

med fire lysmater, som er markant højere end indhegningen. Det forhold, at 

belysningen senere rettes direkte mod padeltennisbanen, finder Kystdirektoratet 

ikke kan medføre en anden vurdering.  

Kystdirektoratet bemærker, at det efter direktoratets vurdering ikke kan medføre 

en anden vurdering, såfremt lysmasterne blev fjernet. 

 

I vurderingen er det yderligere indgået, at en dispensation vil kunne skabe en 

utilsigtet præcedensvirkning i andre lignende sager. 

 

Efter en samlet og konkret vurdering finder Kystdirektoratet ikke, at der er tale om 

et særligt tilfælde, som kan begrund en dispensation. Kystdirektoratet meddeler på 

denne baggrund afslag til bibeholdelse af den etablerede padeltennisbane.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Lea Bank Stigsen 

+45 20 86 64 02 

lbs@kyst.dk 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Erklæring om efterlevelse af påbud 

Bilag 4: Billeder af den etablerede padeltennisbane 

http://www.kyst.dk/
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Bilag 5: Situationsplan af det tidligere dispenseret projekt. 

Bilag 6: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Hedensted Kommune, mail@hedensted.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted, hedensted@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet, soehoejlandet@friluftsraadet.dk   

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Hedensted, hedensted@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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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens3 § 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.  

 

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 habitatbekendtgørelsen4 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 

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. 

  

                                                             
3 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 
4 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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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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Bilag 3: Erklæring om efterlevelse af påbud 

 

 

 

Erklæring om efterlevelse af påbud 

 

Denne erklæring afgives af nedenstående person, som med sin underskrift og 

under strafansvar efter straffelovens § 1635 erklærer, at påbuddet som beskrevet i 

Kystdirektoratets afgørelse 21/15682-26 af den 10. marts 2022 er efterlevet inden 

for den frist, som Kystdirektoratet har fastsat. 

 

 

Navn:_______________________    

 

 

Adresse:____________________   

     

  

___________________________   

   

  

Dato:________________________ 

  

 

Underskrift:_____________________   

   

 

 

Retssikkerhed 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der kan være tale om en lovovertrædelse, 

der kan medføre straf. I henhold til reglerne i retssikkerhedslovens § 10 (lov nr. 

1121 af 12. november 2019 med senere ændringer) skal Kystdirektoratet derfor 

gøre opmærksom på, at du ikke har pligt til at give oplysninger, som kan have 

betydning under en eventuel straffesag. Det er således frivilligt, om du vil benytte 

dig af ovenstående erklæring.  

 

  

                                                             
5 Den, som i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart 

medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden 

om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, jf. § 163 i straffeloven 

(lovbekendtgørelse nr. 1650 af 17/11/2020). 

http://www.kyst.dk/
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Bilag 4: Billeder af den etablerede padeltennisbane  

 

Billeder af den etablerede padeltennisbane fremsendt af ejer i forbindelse med 

partshøringssvaret af den 9. december 2021. 

 

 
 

 
 

http://www.kyst.dk/
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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 13 

 

Bilag 5: Situationsplan af det tidligere dispenseret projekt.  
 

 
Situationsplan af det dispenseret projektet. Viser placering af den eksisterende 
bebyggelse og den ansøgte bebyggelse.  

http://www.kyst.dk/
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Bilag 6: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 78 (Skove 

langs nordsiden af Vejle Fjord)  

 

 

 
Fra Natura 2000-planen 2022-27 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027

