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Kystdirektoratet 

J.nr. 21/22346-6 

Ref. Hanne Rungø Hilligsøe 

25-01-2022 

 

Afslag på anmodning om ændring af strandbeskyttelseslinjen på 

ejendommen matr. nr. 2fr Hellebækgård, Hellebæk beliggende Nordre 

Strandvej 96b, 3150 Hellebæk, Helsingør Kommune 

 
 

Anmodning 
I har den 21. december 2021 sendt en forespørgsel til Kystdirektoratet vedrørende 

strandbeskyttelseslinjens forløb på jeres ejendom beliggende Nordre Strandvej 

96b, 3150 Hellebæk.  

 

Det fremgår af henvendelsen, at I er forundrede over, at jeres ejendom som den 

eneste af ejendommene søværts Nordre Strandvej på strækningen fra Helsingør til 

Hornbæk Plantage er omfattet af strandbeskyttelseslinjen.  

 

I har oplyst, at huset er bygget i 1915, dvs. en del år før reglerne om 

strandbeskyttelseslinjen trådte i kraft, og at I mener, at der er praksis for, at 

beskyttelseslinjen ikke omfatter bebyggelse/bygninger som allerede var opført, da 

beskyttelsen trådte i kraft. Ifølge jeres opfattelse er det en fejl, at ejendommen er 

omfattet af strandbeskyttelseslinjen, og I har anmodet Kystdirektoratet om at 

undersøge forholdet nærmere. 

 
Afgørelse 

Kystdirektoratet kan ikke imødekomme jeres anmodning om at ændre forløbet af 

strandbeskyttelseslinjen (jf. naturbeskyttelseslovens1 § 15) på matr. nr. 2fr 

Hellebækgård, Hellebæk, idet der ikke er sket en fejl ved fastlæggelsen af 

strandbeskyttelseslinjens forløb.  

 

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 for sagen 

 

Generelt om ejendommen 

Ejendommen ligger i Hellebæk i første række ud til kysten. Ejendommen ligger i 

landzone grænsende direkte op til byzone mod vest og syd. Ejendommen er ikke 

omfattet af en lokalplan. 

 

Ifølge oplysningerne i BBR er der på ejendommen opført en bolig i 1915 og en 

garage i 1973.  

 

Det fremgår af Kystdirektoratets strandfredningsarkiv, at Ministeriet for kulturelle 

anliggender den 27. marts 1969 meddelte dispensation fra bestemmelserne om 

strandbyggelinjen til opførelse af garagen vest for boligen. 

 

Matr. nr. 2fr Hellebækgård, Hellebæk er udstykket fra matr. nr. 2æ Hellebækgård, 

Hellebæk, se bilag 1. Ved gennemgang af historiske sager i Kystdirektoratets og 

Helsingør Kommunes arkiver, fremgår det, at udstykningen er sket mellem 1969 

og 1977. 

 

Fastlæggelse af strandbyggelinjen (1937) 

En del af daværende matr. nr. 2æ Hellebækgård, Hellebæk (herunder den 

nuværende matr. nr. 2fr) blev i 1937 omfattet af naturfredningslovens 

bestemmelser om strandbyggelinjen (senere benævnt strandbeskyttelseslinjen). 

Dette fremgår af deklaration og deklarationskort tinglyst på ejendommen i 1940 

(se 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 ejendommen, som nærværende afgørelse vedrører, blev strandbyggelinjen af 

Strandfredningskommissionen fastlagt langs strandsiden af den offentlige vej 

(Nordre Strandvej), der forløber mindre end 100 meter fra den ”for græsvækst 

blottede strandbred” jf. lovens § 25.  

 

Naboejendommen matr. nr. 2ai Hellebækgård, Hellebæk og en strækning nordvest 

herfor blev undtaget fra strandbyggelinjen. Kystdirektoratet er ikke i besiddelse af 

nærmere detaljer om baggrunden for Strandfredningskommissionens konkrete 

fastlæggelse af strandbyggelinjen i 1937, men som det fremgår ovenfor, var det 

ikke en fast regel, at eksisterende bygninger blev undtaget fra beskyttelsen. 

 

Revision og udvidelse af strandbeskyttelseslinjen (2001) 

Strandbeskyttelseskommissionen arbejdede i slutningen af 1990’erne med at 

revidere forløbet af strandbeskyttelseslinjen. Et af formålene med kommissionens 

http://www.kyst.dk/
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arbejde var generelt at udvide strandbeskyttelseslinjen fra 100 meter til 300 

meter, men samtidig var det også formålet at indskrænke beskyttelsen inden for 

bestemte typer af områder. Grundlaget for Strandbeskyttelseskommissionens 

arbejde fremgik af en række retningslinjer, der er beskrevet i Strandbeskyttelses-

kommissionens Beretning fra 20012. Ifølge en af disse retningslinjer blev 

strandbeskyttelseslinjen i grænsen mellem en by (byzone) og det åbne land 

(landzone) normalt fastlagt i ejendomsgrænsen for den eksisterende 

bebyggelse/udnyttelse.   

 

I forbindelse med revisionen af strandbeskyttelseslinjen har Strandbeskyttelses-

kommissionen indstillet til Miljø- og Energiministeren, som traf den endelige 

afgørelse om strandbeskyttelseslinjens forløb, at matr. nr. 2fr Hellebækgård, 

Hellebæk fortsat skulle være omfattet af strandbeskyttelseslinjen.  

 

Forud for fastlæggelsen af strandbeskyttelseslinjens forløb blev der foretaget en 

høring af amt, kommune og daværende lodsejer, som havde mulighed for at gøre 

indsigelse mod forslaget. 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 strandbeskyt-

telseslinje, eller hvor lodsejer på anden måde har reageret på henvendelsen. Der 

findes i arkivet ikke oplysninger om en indsigelse vedrørende matr. nr. 2fr 

Hellebækgård, Hellebæk, hvorfor Kystdirektoratet antager, at daværende ejer af 

ejendommen ikke gjorde indsigelse mod forslaget og dermed accepterede, at 

ejendommen fortsat var fuldt ud omfattet af strandbeskyttelseslinjen.  

 

I daværende Frederiksborg Amt trådte den udvidede/reviderede 

strandbeskyttelseslinje i kraft den 1. april 2001. Strandbeskyttelseslinjen blev i den 

forbindelse registreret i matriklen og noteret i tingbogen. 

 

Strandbeskyttede arealer i området er markeret med orange på kortudsnittet på 

næste side (rød prik markerer matr. nr. 2fr, Hellebækgård, Hellebæk). 

 

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

På baggrund af ovenstående redegørelse kan Kystdirektoratet konstatere, at 

strandbeskyttelseslinjen er fastlagt i overensstemmelse med først 

Strandfredningskommissionens og dernæst Strandbeskyttelseskommissionens 

beslutninger og retningslinjer, og der er derfor ikke sket en fejl ved fastlæggelsen 

af linjen.  

 

At ejendommen er omfattet af reglerne om strandbeskyttelse har således været et 

vilkår for ejerne af ejendommen i de sidste 85 år, og Kystdirektoratet finder ikke 

anledning til at ændre på dette. Direktoratet kan derfor ikke imødekomme jeres 

anmodning om ændring af strandbeskyttelseslinjen, og matr. nr. 2fr 

Hellebækgård, Hellebæk vil fortsat være fuldt ud omfattet af bestemmelserne om 

strandbeskyttelse. 

 

Kystdirektoratet har med afgørelsen ikke foretaget en vurdering af, om det ansøgte 

kan påvirke Natura 2000-områder og bilag IV arter, idet afgørelsen ikke medfører 

ændringer på lokaliteten. 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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I kan læse om reglerne om strandbeskyttelseslinjen på Kystdirektoratets 

hjemmeside: https://kyst.dk/strand-og-klit/  

På hjemmesiden findes et link til vores digitale ansøgningsskema, som I kan 

benytte, hvis I ønsker at ansøge om dispensation. 

 

I er også velkomne til at kontakte undertegnede, hvis I har spørgsmål. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Hanne Rungø Hilligsøe 

+45 20 85 56 17 

hrh@kyst.dk 

 

 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Historisk matrikelkort 

Bilag 2: Deklaration og deklarationskort 

 

 

Afgørelsen offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk  

http://www.kyst.dk/
https://kyst.dk/strand-og-klit/
http://www.kyst.dk/
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BILAG 1 
 

Matrikelkort 1943-1994 

Ændringer af matrikelkortet er indtegnet med rødt. Inden for den blå cirkel ses, at 

matr. nr. 2fr er udstykket fra matr. nr. 2æ i perioden. 

 

 
  

http://www.kyst.dk/
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BILAG 2 – Deklaration og deklarationskort, 1940 
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Detailudsnit af ovenstående deklarationskort, hvor matr. nr. 2æ fremgår ved rød pil:

 

http://www.kyst.dk/

