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Afslag på godkendelse af udformning og beliggenhed af nyt stuehus i 

strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen matr. 8c Regstrup 

By, Aunslev, Skaboeshusevej 178, 5800 Nyborg. Nyborg Kommune 

 

 

Ansøgning 

I har søgt om tilladelse til opførelse af nyt stuehus/helårsbeboelse samt 

garagebygning inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen matr. 

8c Regstrup By, Aunslev, Skaboeshusevej 178, 5800 Nyborg. Nyborg Kommune.  

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver afslag på tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 

1, nr. 6, til at en placering og udformning af stuehuset som beskrevet i 

ansøgningen.  

 

Allerede fordi der meddeles afslag på stuehuset har Kystdirektoratet undladt at 

træffe afgørelse om garagebygningen. I kan læse mere om lovgrundlaget for 

afgørelsen i bilag 1. 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er noteret som landbrug med et tilliggende på 2,66 ha, der i sin 

helhed ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og med beboelsen i den udvidede 

del i en afstand af ca. 250 m fra kysten. Mellem ejendomme og kysten ligger en 

række helårsbeboelser ned til vandet, og disse er undtaget strandbeskyttelse. 

 

En eksisterende bygning opført i 1921, er opmålt af ansøger til et grundplan på 232 

m, hvoraf 20 m² er garage, 49 m² stald og de resterende 162 m² er beboelsen, 

hvortil kommer udnyttet tagetage på 112 m². Det samlede beboelsesareal udgør 

således 274 m². 
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Ifgl. BBR har ejendommens beboelse et areal på 93 m² og der er herud over 40 m² 

udnyttet overetage i boligen, der er sammenbygget med driftsbygninger. Huset er                       

i traditionel ”længehus-lignende” udformning, og ligger i relativt kort afstand fra 

vejen. 

 

 
Østlig facade på det eksisterende hus – vestlig mod vejen under 

 

 
 

Den eksisterende bebyggelse skal nedrives på grund af vandskade, og der ansøges 

om ny beboelse med 145 m² i grundplan, 125 m² på 1. sal, ialt et samlet boligareal 

på 270 m². Boligen ønskes placeret ca. 30 m længere mod øst end den 

eksisterende og i ca. 40 m afstand fra vejen.  
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Den ny bolig opføres med trempel og med en kiphøjde, der overstiger den 

eksisterendes med ca. 2 m. Der etableres frontspids på begge sider og 2 kviste i 

hver tagflade. 

 

Derudover ønskes en garage på 96 m² opført nord for huset med øst-vestlig 

længderetning.   

 

Om placeringen af den ny bolig anføres i ansøgningen: 

Den eksisterende bygning fra 1921 blev opført nær vejen i henhold til daværende 

trafikmængde og støjbelastning. Siden har Skaboeshusevej, grundet byudvikling 

mod nord i Nyborg, ændret karakter til en omfartsvej til motorvejen. Trafikken 

forventes at tiltage yderligere i forbindelse med udbygning af det nye 

boligområde Strandhøjen i det sydlige Skaboeshuse, hvor ca 200 nye boliger 

opføres. 

 

En endnu ikke vedtaget lokalplan for området, udredt af Nyborg Kommune i 

2018, angiver ydermere at en fremtidig udvidelse af Skaboeshusevej skal ske mod 

øst ind på matr.nr. 8c, grundet den eksisterende placering af fjernvarmerør, 

kloakledning og kraftkabel langs vestsiden af vejen. Det nyopførte hus ønskes 

derfor forskudt mod nordøst væk fra Skaboeshusevej. 

 

I området er tidligere opført helårshuse foran ejendommen helt ned til kysten. 

Huset ligger alene og ikke foran andre huse, hvorved en forskydning af det 

nyopførte hus ikke vil ændre denne situation og således ikke skabe gener for 

omkringliggende husejere. For nuværende findes træer og beplantning omkring 

den eksisterende bygning, hvorved opførelse af et nyt hus ikke vil ændre på det 

samlede indtryk af ejendommen i landskabet. 

 

 
Ejendommen nederst i billedet – nyt hus ønskes ved grøn cirkel 30 m fra vej 
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Ansøgt placering 

 

 
Ejendommen med bebyggelse (blå pil) – strandbeskyttet areal skraveret 
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Udformning af ny bolig og garage 

 

 

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.  

 

Idet der meddeles afslag på ansøgningen har Kystdirektoratet ikke foretaget en 

nærmere vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre 

planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt. 

 

Kystdirektoratet har i den konkrete sag, hvor der meddeles afslag, ikke foretaget 

en vurdering af, om det ansøgte kan medføre beskadigelse/ødelæggelse af 

plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 

habitatdirektivets bilag IV.  

http://www.kyst.dk/
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Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelse til – efter nedrivning - at 

genopføre et nyt stuehus, idet det i landbrugsloven er forudsat at en 

landbrugsejendom holdes forsynet med en passende bolig. 

 

Det er som udgangspunkt en forudsætning, at bygningen opføres med omtrent 

samme placering, størrelse og karakter som den gamle, ligesom det er en 

betingelse, at den nye bygning anvendes til samme formål som hidtil.  

 

Som udgangspunkt anses et stuehus på op til 250 m² som værende en passende 

bolig. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at den ansøgte bolig i sin udformning afviger i 

så væsentlig grad fra den eksisterende, at dette må føre til et afslag på godkendelse 

af udformningen. Kystdirektoratet har herved lagt vægt på, at bygningens 

fremtræden med trempel, to markante frontspidser og fire kviste og en større 

højde end nuværende, bevirker, at den ansøgte bolig vil fremtræde unødig 

markant og dominerende i kystlandskabet, sammenlignet med den eksisterende 

bebyggelse. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag på godkendelse af 

bygningens udformning og beliggenhed. 

 

Da garagebygningen må anses som værende en integreret del af projektet, er der 

ikke sket en nærmere vurdering af denne. 

 

Tilkendegivelse 

Kystdirektoratet skal tilkendegive, at direktoratet vil være sindet at godkende et 

nyt stuehus med en udformning, der i højere grad afspejler et ”længehus” og med 

en højde, der er ikke overstiger den eksisterende bygning i samme grad som i det 

afslåede projekt. Det må endvidere forudsætte en renere tagflade uden 

fremtrædende bygningselementer.   

 

Stuehuset vil under alle tilfælde kunne opføre med et boligareal på 250 m². 

 

Såfremt der ønskes et boligareal svarende til det i ansøgningen anførte, må dette 

bero på en nærmere redegørelse om udvidelserne af det eksisterende boligareal er 

sket før ejendommen blev omfattet af den udvidede strandbeskyttelseslinje den 22. 

oktober 2001.  

 

Direktoratet finder endvidere, at der vil kunne godkendes en driftsbygning på 96 

m² som ansøgt, forudsat denne placeres i tilknytning til stuehuset. 
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Afslutningsvis finder direktoratet, at den vil kunne forventes godkendt en ændret 

placering, således den ny bebyggelse vil kunne tilbagerykkes til en afstand af ca. 15 

m fra vejen..  

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent - Kystzoneforvaltning   

jkw@kyst.dk 

 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Nyborg Kommune, kommune@nyborg.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, Nyborg, nyborg@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Fyn-nord, fynnord@friluftsraadet.dk  

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Nyborg, nyborg@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 
fynskredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

kommune@nyborg.dk; dn@dn.dk; nyborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

fynnord@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; nyborg@dof.dk; 

fynskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

Mk@2-planhuset.dk; stefanvilsen@gmail.com; 
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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1 fremgår, 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.  

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, gælder forbuddet ikke for byggeri, 

der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som 

landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, når 

byggeriet opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger. Efter 

bestemmelsen kræves dog tilladelse for så vidt angår de nævnte bygningers 

nærmere beliggenhed og ydre udformning. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen 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. 
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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. 
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