
Vejledning til ansøgning om opsættelse af redningskrans inden for strandbeskyttelseslinjen 

TrygFonden har tildelt dig en eller flere redningskranse til opsætning ved stranden. I den forbindelse skal du 

ansøge om tilladelse til opsætning, da kransen/kransene skal placeres så den/de kan ses fra vandet og 

hermed befinder sig inden for Strandbeskyttelseslinjen. I Naturbeskyttelsesloven er det §15, der omfatter 

Strandbeskyttelseslinjen. I det åbne land ligger Strandbeskyttelseslinjen omkring 300 meter inde i landet og 

i bebyggede områder er det ca. 100 meter inde i landet fra kysten. Det er Kystdirektoratet der fra 1.1.2016 

administrerer Strandbeskyttelseslinjen og det er derfor også hos dem du skal søge tilladelse til, at opsætte 

redningskransen.  

Hvordan kommer du i gang? 

Skriv en mail til Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk og skriv i emnefeltet, at henvendelsen er vedrørende 

opsætning af redningskransen inden for strandbeskyttelseslinjen. 

Din sag bliver efterfølgende behandlet af en medarbejder, som har brug for følgende oplysninger for, at 

kunne sagsbehandle din forespørgsel: 

1. Et luftfoto af stranden, hvor du tydeligt markerer hvor du gerne vil have opstillet 

redningskransen/redningskransene. Google Map foto er fint til formålet. 

Husk i den forbindelse, at det er meget vigtigt at placering af redningsudstyr skal kunne ses fra vandet og ikke skal 

gemme sig bag den vegetation, der er på stranden. Men det er også vigtigt, at udstyret ikke skæmmer strandens 

natur. Derfor er det ofte en god idé, at sætte udstyret fx forneden af klitten. 

2. Et eller flere fotos af de steder, hvor du gerne vil placere redningskransen, så det er muligt at 

vurdere de naturmæssige omgivelser. 

3. Angivelse af en adresse eller det redningsnummer, der ses tættest på det sted redningskransen skal 

stå, hvilket gør det let at finde frem til den geografiske placering for den medarbejder, der 

behandler sagen. 

4. Beskriv formålet med placeringen og hvorfor du søger om dispensation til opsætning af udstyret.  

I beskrivelsen er det vigtigt at skrive, at badestedet benyttes af fx grundejerforeningens medlemmer eller 

campingpladsens gæster osv. således, at der er et passende antal badende, som gør at redningsudstyr giver god 

mening. Dvs. at der skal være en fornuftig forklaring på, hvorfor der ansøges om dispensation.   

5. Skriv i ansøgningen, hvem der har tilsyn med redningskransen og hvem der sørger for, at den bliver 

opsat. 

6. Angiv kontaktdata – navn, adresse, mail og telefonnummer, så sagsbehandleren har mulighed for 

at kunne kontakte dig, hvis der er uddybende spørgsmål. 

Hvis der er behov for, at du videresender din ansøgning til andre interessenter, vil Kystdirektoratet oplyse 

dig om det. 

Har du har spørgsmål til ovenstående vejledning kan du kontakte Helen Witt Qvist fra TrygFonden 

Kystlivredning på 42 60 20 30 eller wiq@svoem.dk  


