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Conny Borchardt  

Hørup Klint 7 

6470 Sydals 

 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/14598-6 

Ref. Lea Bank Stigsen 

20-01-2022 

 

 

Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen  

 

 

 

Ansøgning  

Du har den 15. september 2021 sendt en ansøgning til Kystdirektoratet om 

ændring af strandbeskyttelseslinjens forløb på ejendommen matr. nr. 735 Hørup 

Ejerlav, Hørup, Hørup Klint 7, 6470 Sydals, i Sønderborg Kommune. 

  

Strandbeskyttelseslinjen ønskes ændret således, at linjen placeres uden for 

byggefeltet på matriklen og dermed er i overensstemmelse med den viste 

strandbeskyttelseslinjen i lokalplan HØ 22. Den ansøgte placering af 

strandbeskyttelseslinjen kan ses på figur 2 og i bilag 1.  

 

Baggrunden for ansøgningen er, at da du mener, at der er sket en fejl i forbindelse 

med fastlæggelse af strandbeskyttelseslinjen. Ansøgningen er fremsendt på 

baggrund af en forespørgselssag 

 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet kan ikke imødekomme din anmodning om at ændre forløbet af 

strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens1 § 15, på matr. nr. 735 Hørup 

Ejerlav, Hørup.  

 

Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69a, stk. 6, hvorefter 

Miljø- og Fødevareministeren (delegeret til Kystdirektoratet) kan rette mindre fejl, 

der er sket ved fastlæggelsen af strandbeskyttelseslinjen.  

 

Afgørelsen kan ikke påklages, jf. § 78, stk. 4, i naturbeskyttelsesloven. 

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 

naturbeskyttelsesloven. 

 

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

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse og begrundelse for afgørelsen 

Matrikel 735 Hørup Ejerlav, Hørup er beliggende ud til Hørup Hav og er delvis 

omfattet af strandbeskyttelseslinjen (se figur 1). Ejendommen er registreret som 

helårsbolig samt beliggende i byzone og i et område, der er omfattet af lokalplan 

HØ 22. Lokalplan HØ 22 blev vedtaget i 1995. 

 

 
Figur 1. Den røde prik markerer matrikel 735 Hørup Ejerlav, Hørup. Den orange linje viser den 

tidligere 100 meter strandbeskyttelseslinje. De orange skraverede arealer viser de strandbeskyttede 

arealer. De sorte streger markerer de vejledende matrikelskel. 

 

 

Fastlæggelse af strandbyggelinjen i 1937 

Hele arealet, der i dag benævnes matrikel 735 Hørup Ejerlav, Hørup, blev i 1937 

omfattet af naturfredningslovens bestemmelser om strandbyggelinjen (senere 

benævnt strandbeskyttelseslinjen). Dette fremgår af deklarationen inklusiv 

deklarationskortet, som blev tinglyst på ejendommen i 1940. Deklarationen samt 

deklarationskortet kan ses i bilag 2. 

 

Strandbyggelinjen blev som udgangspunkt fastlagt 100 meter fra den ”for 

græsvækst blottede strandbred” som beskrevet i naturfredningslovens § 25. Hvis 

der ved lovens ikrafttræden var en eksisterende offentlig vej langs strandbredden 

inden for nævnte afstand var bestemmelsen dog kun gældende på strandsiden af 

vejen. Derudover havde den nedsatte Strandfredningskommission bemyndigelse 

til at reducere byggelinjen i særlige tilfælde, f.eks. på strækninger med 

eksisterende sammenhængende bebyggelse (typisk landsbyer og sommerhuse) 

inden for 100 meter zonen. 

 

På strækningen, hvor matrikel 735 er beliggende, blev strandbyggelinjen fastlagt 

som en 100 meter linje.  

Det fremgår af deklarationen fra 1940, at strandbyggelinjens forløb ikke kan 

fastlægges på baggrund af deklarationskortet, men alene ud fra de mål, som er 

angivet på kortet. Kortet er blot en ”skitsemæssig oversigtsplan til angivelse af 

mål.” Strandbyggelinjen skulle opmåles på den enkelte lokalitet. Strandbyggelinjen 

http://www.kyst.dk/
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blev opmålt fra den første sammenhængende landvegetation og var derfor en labil 

linje, hvor kystens udvikling bl.a. havde betydning for linjens beliggenhed.  

 

Strandbeskyttelseslinjen var en labil linje for ejendommene langs Hørup Klint 

indtil Skov- og Naturstyrelsen i marts 1995 reducerede linjen i overensstemmelsen 

med kortbilag nr. 2 i lokalplan HØ 22. Den orange linje på figur 1 viser derfor kun 

et øjebliksbillede af, hvor den tidligere 100 meter strandbeskyttelseslinje var 

beliggende førhen.  

 

 

Reducering af strandbeskyttelseslinjen ifm. lokalplan HØ 22 

I 1995 blev matrikel 735 Hørup Ejerlav, Hørup omfattet af lokalplan HØ 22. Det 

fremgår af lokalplanen, at den daværende Sydals Kommune i forbindelse med 

lokalplanen ønskede strandbeskyttelseslinjen reduceret således, at linjen fik et 

forløb som vist på figur 2. 

 

 
Figur 2. Kortbilag 2 fra lokalplan HØ 22. Den blå pil markerer forløbet af den ønskede reducering af 

strandbeskyttelseslinjen. Den røde prik markerer matrikel 735 Hørup Ejerlav, Hørup. 

 

Den ønskede reducering af strandbeskyttelseslinjens forløb, krævede dog tilladelse 

fra Skov- og Naturstyrelsen (den daværende myndighed for 

strandbeskyttelseslinjen).  

 

Miljøstyrelsen har, efter forespørgsel fra Kystdirektoratet, fundet den omtalte 

tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen i deres arkiv. Det fremgår af Skov- og 

Naturstyrelsens afgørelse af 22. marts 1995, at strandbeskyttelseslinjens forløb 

blev ændret, således at strandbeskyttelseslinjen havde et forløb, som vist i 

http://www.kyst.dk/
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lokalplan HØ22’s kortbilag nr. 2 og 3 (se figur 2). Skov- og Naturstyrelsens 

afgørelse kan ses i bilag 3. 

 

I forbindelse med nærværende ansøgning har Sønderborg Kommune oplyst, at 

lokalplanens kortbilag 2 viser strandbeskyttelseslinjen, ”som den så ud før 

Folketinget i 1994 besluttede en ændring fra 100 meter til de nuværende 300 

meter strandbeskyttelseslinje. Ændringen er angiveligt faktuelt trådt i kraft for 

ejendommen i perioden 2001/2002. Kommunen er klar over, at en lokalplan ikke 

ophæver anden gældende/og eller ny lovgivning. Kommunen vil gerne påpege, at 

området var udbygget inden strandbeskyttelseslinjen blev ændret, og boligejerne 

i området har med ændringen fået indskrænket deres muligheder for nyt byggeri 

og anlæg.” 

 

Kystdirektoratet bemærker, at strandbeskyttelseslinjen vist på lokalplanens 

kortbilag 2 (figur 2) viser den gældende strandbeskyttelseslinje fra den 22. marts 

1995 indtil Strandbeskyttelseskommissionen valgte at foretage en revision af 

strandbeskyttelseslinjens forløb.  

 

 

Revision af strandbeskyttelseslinjens forløb i 2003 

Ved en ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994 blev det besluttet, at 

strandbeskyttelses- og klitfredningszonerne skulle udvides i hele landet. Til at 

vurdere det præcise forløb af de nye strandbeskyttelses- og klitfredningslinjer blev 

der i 1995 nedsat en midlertidig kommission – Strandbeskyttelseskommissionen. 

 

Et af formålene med kommissionens arbejde var at udvide strandbeskyttelses- og 

klitfredningslinjen fra 100 m til 300 m, men samtidig var det også formålet at 

indskrænke beskyttelsen inden for bestemte typer af områder. Grundlaget for 

Strandbeskyttelseskommissionens arbejde fremgår af en række retningslinjer, jf. 

Bekendtgørelse nr. 569 af 25. juni 1999 om retningslinjer for fastlæggelsen af 

klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjers forløb. Retningslinjerne er desuden 

beskrevet nærmere i Strandbeskyttelseskommissionens Beretning 20012. 

 

Det følger af bekendtgørelsens § 6, at ”er der vedtaget en lokalplan eller en 

byplanvedtægt for et område omfattet af § 2, stk. 1 eller stk. 2, vurderer 

Strandbeskyttelseskommissionen endvidere, hvorvidt lokalplanen eller 

byplanvedtægten bør føre til reduktion eller ophævelse af beskyttelseslinjerne.” 

 

Strandbeskyttelseskommissionens revision af strandbeskyttelseslinjen medførte, 

at kommissionen valgte at ændre strandbeskyttelseslinjens forløb for 

ejendommene omfattet af lokalplan HØ 22. Strandbeskyttelseskommissionen 

valgte at fastlægge linjen som vist på figur 3 og 4.  

 

 

                                                             
2 https://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2002/strand/strand.pdf 

http://www.kyst.dk/
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Figur 3. Ortofoto 1999. Den røde prik markerer matrikel 735 Hørup Ejerlav, Hørup. Den røde linje viser 

den reviderede strandbeskyttelseslinje, som den blev fastlagt af Strandbeskyttelseskommissionen, og 

som trådte i kraft den 28. juli 2003. Den gule linje viser den tidligere 100 meter strandbeskyttelseslinje. 

De sorte streger viser de daværende matrikelskel. 

 

 
Figur 4. Den røde prik markerer matrikel 735. Den orange linje viser den tidligere 100 meter 

strandbeskyttelseslinje. Det orange skraverede område viser det nuværende strandbeskyttede areal. De 

grå felter på matriklerne viser de udlagte byggefelter på matriklerne ifl. lokalplanen. De sorte streger 

viser de vejledende matrikelskel. Det bemærkes, at Skov- og Naturstyrelsen i 2006 reducerede 

strandbeskyttelseslinjen ifm. lokalplan HØ 32, der er gældende nord for Hørup Klint, hvorfor 

strandbeskyttelseslinjen på figur 3 og 4 ikke er ens for arealet bag ved ejendommene langs Hørup Klint. 

 

http://www.kyst.dk/
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Til fastlæggelse af strandbeskyttelseslinjens forløb benyttede kommissionen 

ortofotos fra 1995 og 1999, hvorfor figur 3 viser de daværende forhold. Det 

bemærkes, at Skov- og Naturstyrelsen i 2006 reducerede strandbeskyttelseslinjen i 

forbindelse med vedtagelse af lokalplan HØ 32, der er gældende nord for Hørup 

Klint, hvorfor strandbeskyttelseslinjen på figur 3 og 4 ikke er ens for arealet bag 

ejendommene langs Hørup Klint. 

 

Forinden den endelige fastlæggelse af den nye strandbeskyttelseslinjes forløb, blev 

Strandbeskyttelseskommissionens forslag til den nye linjeføring sendt i høring hos 

amter, kommuner samt alle berørte lodsejere. Høringsbrevene er ikke systematisk 

blevet arkiveret. Korrespondancen er dog arkiveret i de tilfælde, hvor der blev gjort 

indsigelse mod Strandbeskyttelseskommissionens forslag til forløbet af den nye 

strandbeskyttelseslinje, eller hvor kommuner eller lodsejer på anden måde har 

reageret på henvendelsen. Kystdirektoratet har i arkivet ikke fundet oplysninger 

om en indsigelse vedrørende matrikel 735 Hørup Ejerlav, Hørup eller de øvrige 

ejendomme langs Hørup Klint.  

 

I arkivet har Kystdirektoratet fundet et brev fra Sydals Kommune fra marts 1996, 

hvoraf det fremgår, at lokalplan HØ 22 er blevet fremsendt til 

Strandbeskyttelseskommissionen. Brevet kan ses i bilag 4. 

 

På ovenstående baggrund er det Kystdirektoratets antagelse, at 

Strandbeskyttelseskommissionen har været bekendt med lokalplan HØ 22 samt 

Skov- og Naturstyrelsens reducering af strandbeskyttelseslinjens forløb på grund 

af lokalplan HØ 22.   

 

Strandbeskyttelseskommissionen har i forbindelse med fastlæggelse af linjen i 

udgangspunktet ikke taget højde for lokalplaners byggefelter mv. 

Strandbeskyttelseslinjen er derimod, som tidligere nævnt, blevet fastlagt på 

baggrund af en række retningslinjer.  

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at Strandbeskyttelseskommissionen har 

behandlet ejendommene langs Hørup Klint som en ’sammenhængende bebyggelse’ 

inden for den allerede gældende strandbeskyttelseslinje, jf. bekendtgørelsens3 § 4, 

hvorefter kommissionen havde hjemmel til at indstille beskyttelseszonen 

reduceret. Det var Strandbeskyttelseskommissionens praksis, at 

strandbeskyttelseslinjen ved en ’sammenhændende bebyggelse’ afgrænses 

omkring den eksisterende bebyggelse, også selv om det fører til en meget snørklet 

afgrænsning. Det følger dog af bekendtgørelsens § 8, at 

Strandbeskyttelseskommissionen kan foretage mindre justeringer af linjens forløb 

for at opnå et hensigtsmæssigt forløb. 

 

Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, at strandbeskyttelseslinjen er blevet 

fastlagt i overensstemmelse med kommissionens praksis, da linjen er fastlagt i kort 

afstand fra ejendommenes facader og udjævnet hen over fællesarealet, der inden 

revisionen var omfattet af strandbeskyttelseslinjen.  

                                                             
3 Bekendtgørelse nr. 569 af 25. juni 1999 om retningslinjer for fastlæggelsen af 

klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjers forløb 

http://www.kyst.dk/
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Ændringerne af strandbeskyttelseslinjen trådte for det daværende Sønderjyllands 

Amt i kraft den 28. juli 2003. Ændringen blev registreret i matriklen og noteret i 

tingbogen. 

 

 

Samlet vurdering 

Kystdirektoratet finder på ovenstående baggrund ikke, at der er sket en fejl i 

forbindelse med fastlæggelse af strandbeskyttelseslinjen på matrikel 735 Hørup 

Ejerlav, Hørup, eller at der er grundlag for at tilsidesætte Strandbeskyttelses-

kommissionens beslutning om linjens forløb på matriklen. I vurderingen er det 

indgået, at den daværende Sydals Kommune og lodsejer i forbindelse med 

høringen har haft mulighed for at gøre indsigelse mod strandbeskyttelseslinjens 

forløb på ejendommen.  

Det forhold, at der i ansøgningen argumenteres med, at der kun er tale om en lille 

ændring, kan ikke føre til en anden vurdering. Kystdirektoratet bemærker, at 

direktoratet i udgangspunktet ikke er bundet af bestemmelser i lokalplaner 

medmindre lokalplanerne er vedtaget før et område blev omfattet af 

strandbeskyttelseslinjen.  

 

Kystdirektoratet kan derfor ikke imødekomme anmodningen om at ændre 

strandbeskyttelseslinjens forløb på din ejendom.  

 

Sluttelig gør Kystdirektoratet opmærksom på, at der kan være mindre 

unøjagtigheder ift. de digitale baggrundskort og placeringen af 

strandbeskyttelseslinjen. Ønskes en nøjagtig placering af strandbeskyttelseslinjen 

skal linjen opmåles på matriklen af en landinspektør.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Lea Bank Stigsen 

+45 20 86 64 02 

lbs@kyst.dk 

 
 
Afgørelsen offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk. 

 

 

Bilagsliste  

Bilag 1: Kortbilag nr. 2 fra lokalplan HØ 22 

Bilag 2: Deklaration og deklarationskort fra 1940 

Bilag 3: Skov- og Naturstyrelsen afgørelse om reducering af  

               strandbeskyttelseslinjen 

Bilag 4: Brev fra Sydals Kommune til Strandbeskyttelseskommission. 

 

  

http://www.kyst.dk/
http://www.kyst.dk/
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Bilag 1  
 

Kortbilag 2 fra lokalplan HØ 22 der viser den ansøgte placering af 

strandbeskyttelseslinjens forløb på matrikel 735 Hørup Ejerlav, Hørup. 

Strandbeskyttelseslinjen er markeret med den blå pil, mens den røde prik 

markerer matrikel 735.  
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Bilag 2 
 

Deklaration om strandbyggelinjen inklusiv deklarationskort fra 1940. 
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Bilag 2 - fortsat 
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Bilag 2 - fortsat 
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Bilag 2 - fortsat 
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Bilag 3 
 
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse vedrører reducering af 
strandbeskyttelseslinjens forløb i forbindelse med lokalplan HØ 22.  
 

  

http://www.kyst.dk/
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Bilag 4  
 

Brev fra Sydals Kommune til Strandbeskyttelseskommission. 

 

 

http://www.kyst.dk/

