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Lars Egelund 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 21/16265-5 

Ref. Kaj Merrild Hareskov 

20-09-2022 

 

Afslag til udstykning inden for strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

Du har som repræsentant for ejerne søgt om dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens1 § 15 til udstykning inden for strandbeskyttelseslinjen på 

ejendommen matr. nr. 2e og 2r, Bredeshave, Snesere, Strandvejen 2 og 3, Gammel 

Tappernøje, 4733 Tappernøje, Næstved Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til 

det ansøgte.  

 

Du kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1. 

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

Du kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Sagen vedrører to ejendomme, som i sin helhed ligger inden for den udvidede 

strandbeskyttelseslinje.  

Sagen drejer sig om et ønske om udstykning af nye ejendomme fra de to matrikler, 

jf. den medsendte skitse nedenfor.   

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

http://www.kyst.dk/
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De røde streger markerer de vejledende matrikelskel. Den røde plet er placeret i 

skellet mellem de to omhandlede ejendomme 

 

 
Medsendt plan for den ønskede udstykning.  

http://www.kyst.dk/
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Skråfoto 2021 fra det omhandlede område, set fra vandet. Den grønne prik er 

placeret samme sted som den røde prik på ovenstående skitsekort 

 

 
Kort fra det omhandlede område, fra den omhandlede lokalplan. Det ses at de to 

ejendomme ligger i område B. det ses desuden, at der er gennemført en 

udstykning (matr. 2ad) fra matr. 2e siden lokalplanens tilblivelse  

http://www.kyst.dk/
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Repræsentanten for ejerne anfører bl.a.: 

”I slutningen af 60’erne er Gammel Tappernøje blevet udvidet med udstykning af 

et parcelhuskvarter via veje ”Bredeshave Strand”, og senest i 1990 med udstykning 

af en parcel i forlængelse af Bredeshave Strand. 

 

Matr.nr. 2e er omfatte af lokalplan nr. 6.L6.1 for Bredeshave Strand Gammel 

Tappernøje, som er vedtaget af Fladså Kommune i 1987 og i dag administreres af 

Næstved Kommune. Ejeren af matr.nr. 2e fik i 1990 tilladelse til at udstykke 

matr.nr. 2ad med udgangspunkt i lokalplanen og ønsker nu at benytte 

lokalplanens muligheder for at lave udstykninger i forlængelse af tidligere 

udstykning. I lokalplanens § 4 gives der specifik for ejendommen mulighed for at 

foretage udstykning med udgangspunkt i en samlet bebyggelsesplan efter 

kommunalbestyrelsens godkendelse. På opfordring af Næstved Kommune har jeg 

bistået ejeren med at lave en samlet plan over mulige udstykninger i lokalplanens 

delområde B, hvilken udgør en bebyggelsesplan efter aftale med kommunen. 

Næstved Kommune mener måske at der skal udarbejdes en ny lokalplan, men har 

ikke ønsket at træffe endelig afgørelse før kystdirektoratet har vurderet om 

direktoratet kan dispenseres helt eller delvist til de på udstykningsplanen viste 

udstykninger. 

 

Udstykningsplanen er udarbejdet med henblik på at lave en fortætning af 

bebyggelsen i lokalplanens område B under hensyntagen til, at områdets 

landskabelige kvaliteter fastholdes jf. lokalplanens formål. De nye parceller er 

derfor placeret væk fra Strandvejen, der løber parallelt med kysten, og i 

tilknytning til de øvrige bebyggelser i Gammel Tappernøje. Nye parceller placeres 

derfor i mellemrummet mellem de eksisterende bebyggelser langs Broskovvej, den 

eksisterende bebyggelse på matr.nr. 2e og de ”nyere bebyggelser” ved Bredeshave 

Strand. De nye parceller er placeret så der enten er bebyggelse umiddelbart foran 

eller bagved, og så både udsyn til og fra kysten generes i mindst muligt omfang. 

Ingen af de nye parceller har direkte adgang til kysten og vejadgangen vil i henhold 

til lokalplanen skulle ske af Bredeshave Strand. Ny bebyggelse på ejendommen 

skal jf. lokalplanen holde som åben/lav bebyggelse og skal holdes i én 

etage evt. med udnyttet tagetage”. 

 

Der anføres yderligere af ejers repræsentant, at: 

- ”Der er skabt en begrundet forventning om mulighed for udstykning med 

lokalplan nr. 6.L6.1 for Bredeshave Strand Gammel Tappernøje.  

- Der er i lokalplanen taget stilling til evt. udstykningers indvirkning på 

områdets landskabelige værdier – der er blot ikke taget stilling til 

detailudformningen af udstykningen.  

- Udstykningen vil ske inden for et allerede afgrænset bysamfund - Gammel 

Tappernøje. 

- Bebyggelse af de udstykkede parceller vil ske enten foran eller bagved 

eksisterende bebyggelse og vil ikke fremstå spredt”. 

 

_______ 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Det fremgår af omhandlede lokalplan bl.a. at: 

 
 

 
 

 

 
Der er allerede udstykket en enkelt grund fra matr. 2e, siden udarbejdelsen af 

lokalplanen.  

Det tilsvarende gør sig umiddelbart ikke gældende for matr. 2r.  

 

 

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. Læs evt. mere herom i bilag 1. 

 

Natura 2000 

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø og 

Grønsund) ligger op til de omhandlede matrikler. 

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3. 

 

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. 

 

Bilag IV-arter 

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.  

 

En lokalplan der er vedtaget inden strandbeskyttelseslinjen trådte i kraft på en 

ejendom, kan udnyttes uden forudgående dispensation. Men til en vurdering af om 

et tiltag så forudsætter dispensation eller ej, afhænger det meget af præcis hvordan 

bestemmelserne i lokalplanen er formuleret. 

 

Lokalplan 6.L.6.1 er vedtaget i 1987, og altså en årrække inden 

strandbeskyttelseslinjen trådte i kraft i 2001 (daværende Storstrøms Amt). Den 

kan altså udnyttes uden dispensation for de forhold som er tilstrækkeligt præcist 

beskrevet i lokalplanens bestemmelser. 

 

Den sidste del af § 4.4 i lokalplanen siger, at der kan udstykkes en ejendom fra 

matr. 2e og 2r uden en samlet udstykningsplan. Dette er sket for matr. 2e, men 

ikke endnu for matr. 2r.  

 

Ifølge lokalplanens § 4.4 kan der ske yderligere udstykning i område B (der 

inkluderer matr. 2e og 2r), men der skal udarbejdes en samlet bebyggelsesplan 

først.  

Hvis bebyggelsesplanen var del af lokalplanen eller hvis den var godkendt af 

kommunalbestyrelsen inden 2001 da strandbeskyttelsen blev pålagt, ville det være 

Kystdirektoratets vurdering, at udstykningerne (og dermed tilhørende bygninger) 

kunne etableres uden dispensation. Men da dette ikke er tilfældet, så er det 

Kystdirektoratets vurdering, at udstykningen vil forudsætte dispensation fra 

strandbeskyttelsen. Om dispensation kan gives vil afhænge af den konkrete 

ansøgning. 

 

Kystdirektoratet finder efter en konkret vurdering ikke, at der er særlige forhold, 

der kan begrunde, at der gives dispensation til det ansøgte, herunder ikke det i 

ansøgningen anførte om fortætning af bebyggelsen og at de nye parceller er 

placeret væk fra Strandvejen. 

 

Der er i vurderingen lagt vægt på, at en dispensation til det ansøgte vil indebære en 

væsentlig påvirkning af kyststrækningen, hvilket er i strid med bestemmelsens 

formål om at sikre kystlandskabet mod indgreb i den eksisterende tilstand og 

anvendelse.   

 

Det er også indgået i Kystdirektoratets vurdering, at en dispensation må antages at 

kunne skabe præcedens og derved give andre lodsejere en berettiget forventning 

om at kunne opnå dispensation i lignende tilfælde. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag til udstykning ud over den 

ene mulige udstykning fra matr. 2r, som beskrevet ovenfor, der ikke vurderes 

dispensationskrævende.  

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Med venlig hilsen 

 
Kaj Merrild Hareskov 

+45 91 35 74 44 

kaj@kyst.dk 

 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

 

Afgørelsen er også sendt til: 

 Næstved Kommune, naestved@naestved.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Næstved, naestved@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt; fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

 

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

  

http://www.kyst.dk/
mailto:naestved@naestved.dk
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Bilag 1: Lovgrundlag  

 

Naturbeskyttelsesloven 

Af naturbeskyttelseslovens2 § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse 

er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed 

varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn. 

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres 

campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering 

eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne 

fremgår af lovens §§ 15a og 15b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at 

dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 

65b.  

 

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, 

administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der 

dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen3 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.  

                                                             
2 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse. 
3 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

http://www.kyst.dk/
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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. 

 

http://www.kyst.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 168, Havet 

og kysten mellem Præstø og Grønsund 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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(fra Natura 2000-planen 2022-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027

