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Kystdirektoratet 

J.nr. 21/00367-4 

Ref. Inge Merete Nygaard 

Christensen 

19-01-2022 

 

 

Retlig afgørelse om fritagelse for dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 3 til etablering af skur inden for 

strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1fb, Billesborg 

Hgd., Strandvejen 129, 4600 Køge - Køge  

      

Ansøgning 

Ved mail af 12. december 2021 har du ansøgt Kystdirektoratet om fritagelse for 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15a stk. 3 i forbindelse med opførelse 

af skur på 9 m2 på ovennævnte ejendom.  

 

Afgørelse  

Kystdirektoratet vurderer hermed, at skuret er omfattet af 

undtagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens §15a, stk. 3. 

 

Afgørelsen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen andre tilladelser efter anden 

lovgivning kan være nødvendige. 

 

Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb, se nærmere i afsnittet om 

klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, kan fritagelse for 

dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 

Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

 

Redegørelse og begrundelse for afgørelsen 

Du har ansøgt om, at opføre et skur på Strandvejen 129, 4600 Køge i forbindelse 

med eksisterende sommerhus er oplyst at være på 46 km2. Sommerhuset ligger på 

lejet grund. Du har medsendt fuldmagt fra Vallø Stift til indhentelse af de 

nødvendige tilladelser. Placeringen af dit sommerhus fremgår af fig. 1. 

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

http://www.kyst.dk/
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Fig. 1. Ortofoto 2020, placering af sommerhuset er markeret ved rødt punkt. 

Strandbeskyttelseslinjen er gul. Gammel linje for strandbeskyttelse er orange. 

Grøn markering er fredskov. 

 

Der er ansøgt om opførelse af et skur bag eksisterende hus, således at det ikke er 

synligt fra kysten. Afstanden mellem skurgavl og husgavl er oplyst at være på 3,5 

meter.  

 

 
Fig. 2. fremsendt billede, hvor placering af skuret er markeret ved rødt kryds. 

 

Det oplyses, at skuret opklodses på fliser og bygges i træ, der males sorte. Der 

isættes dør og vindue, der males hvide på lige vis som eksisterende hus. Skurdør 

monteres i østlige gavl således, at den vender ind mod eksisterende husgavl mod 

vest. Skuret er tænkt som opbevaring for græsslåmaskine, cykler og værktøj. 

 

Skuret har et areal på 9 km2, jf. nedestående fremsendt tegning. 

http://www.kyst.dk/
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Fig. 2. fremsendt tegning til illustration af skurets demissioner. 

 

Det fremgår af naturbeskyttelsesloven § 15a, stk. 3, at i lovligt etablerede haver, 

jf. stk. 4, kan der uanset forbuddet i § 15, stk. 1, placeres mindre bygninger, anlæg 

og installationer i tilknytning til boligen og højst 15 m fra denne, som en terrasse 

etableret i niveau med og i sammenhæng med beboelsen, et gyngestativ, højbede 

og en sandkasse og andre legeredskaber samt et mindre skur på op til 10 m², 

medmindre der allerede lovligt er opført et skur i tilknytning til boligen. På 

tilsvarende måde kan der opføres et mindre drivhus på op til 10 m² i forbindelse 

med helårsboliger. 

 

I naturbeskyttelsesloven § 15a, stk. 4, defineres haver således ”ved haver forstås 

bygningsnære arealer i forbindelse med boliger og tilsvarende bebyggelse til 

beboelse, der er undergivet en vis kultivering eller vedligeholdelse og ikke 

længere dyrkes eller anvendes landbrugsmæssigt”. 

 

Kystdirektoratet vurderer, at arealet omkring sommerhuset var undergivet en vis 

kultivering og vedligeholdelse før strandbeskyttelseslinjen trådte i kraft på det 

pågældende areal. 

 

Opførelse af skuret er dermed omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 

naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 3.  

 

Der er alene taget stilling til strandbeskyttelseslinjen i nærværende afgørelser. 

Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige, du gøres 

opmærksom på, at området er markeret med fredskov. 

 

Klagevejledning  

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

http://www.kyst.dk/
https://danskelove.dk/naturbeskyttelsesloven/15a#4
https://danskelove.dk/naturbeskyttelsesloven/15#1
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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. 

 

Evaluering 

Kystdirektoratet er i gang med en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi måler på den 

hjælp du/I modtog i forbindelse med din/jeres sag.  

Formålet med undersøgelsen er at forbedre vores vejledning. 

Undersøgelsen er på 1-5 spørgsmål og er anonym, så den kan ikke spores tilbage 

til dig/jer eller din/jeres sag.  

Tak fordi du/I vil hjælpe os. 

Link til spørgeskema:  

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FRKRJSKC3215 

 

 

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/
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FRKRJSKC3215
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Kopi er sendt til: 

 Køge kommune, raadhus@koege.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Køge, koege@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Østsjælland oestsjaelland@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Køge, koege@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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Inge Merete Nygaard Christensen 

   

imnch@kyst.dk 
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