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Afslag på anmodning om genoptagelse af sag om at flytte adgangsvej 

inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 56l, Karrebæk By, 

Karrebæk i Næstved Kommune 

 

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet meddelte den 5. juli 2022 afslag på din ansøgning om 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at flytte adgangsvejen til 

sommerhuset beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 

nr. 56l, Karrebæk By, Karrebæk, Vesterhavevej 189, 4736 Karrebæksminde, i 

Næstved Kommune. Du anmodede samme dag Kystdirektoratet om at genoptage 

og revurdere sagen. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver afslag på ansøgning om genoptagelse af sagen. Afgørelsen 

var oprindeligt meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15.  

 

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 

Ejendommen matr. nr. 56l, Karrebæk By, Karrebæk ligger på Vesterhavevej 189, 

4736 Karrebæksminde, i Næstved Kommune. Ejendommen er bebygget med et 

sommerhus, der ligger helt kystnært i landzone indenfor den oprindelige 100 m 

strandbeskyttelseslinje.  

 

I forbindelse med ansøgning om genopførelse af sommerhuset, ansøgte ejer den 7. 

december 2021 om dispensation til at flytte adgangsvejen, der fører til huset fra 

den offentlige vej. Kystdirektoratet meddelte den 5. juli 2022 afslag på 

ansøgningen. Ansøgningen var begrundet i periodevise oversvømmelser af vejen. 

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



 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 2 

 

 
Figur 1. Ortofoto 2020. Det orange prikkede område markerer det strandbeskyttede areal. De orange 

streger markerer de vejledende matrikelskel. 

 

 
Figur 2, kortbilag med den nye vejs placering, fra den oprindelige ansøgning 

 

Kystdirektoratets afgørelse var begrundet som følger: 

 

Kystdirektoratet finder, at en flytning af vejen ind i land, vil medføre en uheldig 

ændring af tilstanden på arealet i strid med formålet med strandbeskyttelsen. 

Udover selve flytningen af vejen fra den nuværende placering i 

dyrkningsgrænsen mod den beskyttede natur ved den lave kystskrænt, og den 

påvirkning det medfører på kystlandskabet, vil den nye placering medføre, at et 

areal, der i dag er i landbrugsmæssig drift, fremadrettet vil blive afskåret fra den 

øvrige del af omdriftsarealet, hvorved en privatisering og anvendelse til 

havelignende formål er nærliggende. Det bemærkes endvidere, at indkørslen af 

ansøgningsmaterialet ses etableret udenfor det areal, der i dag fungerer som 

ankomst, indkørsel og haveareal til sommerhuset.  
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Kystdirektoratet finder, at det oplyste om at vejen af og til står under vand, ikke 

er et sådant særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation. Kystdirektoratet 

bemærker, at den eksisterende markvej kan vedligeholdes uden dispensation. 

 

Kystdirektoratet modtog den 5. juli 2022 en anmodning om genoptagelse af sagen. 

Ansøgningen var begrundet med følgende: 

 

Der er lige nogle faktorer som jeg mener der bør tages hensyn til, og som jeg ikke 

har fået gjort opmærksom på ved min oprindelige ansøgning.  

Anmoder derfor om en genvurdering så alle forhold tages med i bektragtning. Se 

venligst ny opdateret tegning, hvor det kun er en mindre del af vejen der flyttes.  

 Der er brug for at få flyttet vejen så marken bliver mere regulær af 

hensyn til når der høstes græs på marken, så er det svært at køre ned i 

det det ”hak” som der findes nu, det gør det uøkonomisk. Hvis vejen 

flyttes som vist giver det en mere kvadratisk mark og dermed mere 

rentabelt.  

 Når den gamle placering af selve sommerhuset bliver flyttet til nye 

placering som tidligere angivet og godkendt af jer, bliver der ikke nok 

plads til parkering af biler på nuværende grund.  

 Som det er nu, er der problemer når der parkeres på vejen for at give 

plads til vandrings folk og cyklende. Dette problem løses helt med den 

nye mindre flytning af markvej, idet biler der besøger det nye 

sommerhus vil kunne parkere inden for grunden. Der findes ikke nogen 

parkerings plads på den nuværende grund! 

 Bemærk at indkørsel og parkering flyttes i forhold til oprindelige 

ansøgning.  

 Nye vejaftryk bliver desuden mindre end nuværende! 

 Vi har desuden bemærket at den nuværende vej, ofte står under vand ved 

stormvejr, som gør at adgangsvejen til sommerhuset er vanskelig. Dette 

løses også med flytningen.  

 

Vi er indstillet på at foretage beplantninger så tilpasset naturen og området.  

 

Nedenstående kortbilag, var med anmodningen om genoptagelse. 

 

 
Figur 3, kortbilag fra ansøgning om genoptagelse 
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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. 169, Havet og kysten mellem Karrebæk 

Fjord og Knudshoved Odde) ligger ca. 1,4 km mod sydøst. Natura 2000-området 

omfatter habitatområde nr. 148 og fuglebeskyttelsesområde nr. 81. I 

fuglebeskyttelsesområdet indgår Ramsarområde nr. 20 

 

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.  

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Kystdirektoratet har vurderet på den let ændrede placering af adgangsvejen, samt 

begrundelsen for placeringen. Kystdirektoratet har herefter overvejet, om 

ansøgningen skal behandles som en ny ansøgning, eller som en anmodning om 

genoptagelse af sagen. Der er alene sket en mindre parallelforskydning af 

placeringen mod kysten, hvilket betyder at et lidt mindre areal vil ligge mellem 

vejen og kysten. Det er Kystdirektoratets vurdering, at der i al væsentlighed er tale 

om samme placering af vejen, som direktoratet allerede har taget stilling til, 

hvorfor anmodningen behandles som en ansøgning om genoptagelse. 

 

Genoptagelse 

Af naturbeskyttelsesloven fremgår ikke nærmere om genoptagelse, hvorfor alene 

de forvaltningsretlige principper herfor er gældende. Kystdirektoratet har herefter 

pligt til at genoptage en sag, hvis afgørelsen lider af væsentlige mangler, eller hvis 

der er fremkommet nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at 

der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis 

oplysningerne havde foreligget i forbindelse med den oprindelige stillingtagen til 

sagen. 

 

Kystdirektoratet er også forpligtet til at genoptage en sag og vurdere den på ny, 

hvis der ved den tidligere behandling af sagen er begået væsentlige 

sagsbehandlingsfejl.  
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Desuden kan nye retlige forhold betyde, at Kystdirektoratet er forpligtet til at 

genoptage en sag, f.eks. hvis der foreligger en væsentlig ændring med 

tilbagevirkende kraft i det retsgrundlag, som forelå på tidspunktet for 

Kystdirektoratets oprindelige afgørelse.  

 

Kystdirektoratet har vurderet sagen på ny og finder ikke, at der ved anmodningen 

om genoptagelse er fremkommet væsentlige, nye oplysninger om sagens 

omstændigheder, der kan begrunde en genoptagelse af sagen. Kystdirektoratet 

finder ligeledes ikke, at der ved sagens oprindelige behandling, er begået 

væsentlige sagsbehandlingsfejl. Udover ovenstående om, at Kystdirektoratet finder 

at det nye vejforløb i al væsentlighed er identisk med det allerede ansøgte, finder 

Kystdirektoratet at begrundelsen for flytningen væsentligst omhandler mulighed 

for at få et større areal tilhørende sommerhuset, hovedsageligt til parkering af 

biler. Parkeringsareal i tilknytning til sommerhuset, opfatter Kystdirektoratet som 

en privatiseret anvendelse. 

 

Kystdirektoratet bemærker, at der i den oprindelige afgørelse blev taget stilling til, 

og lagt betydelig vægt på, at en dispensation ville kunne medføre privatisering og 

anvendelse til havelignende formål, af arealet mellem kysten og den nye vej. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund afslag på anmodningen om 

genoptagelse af sagen.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Martin Cenholt Kjeldgaard 

Specialkonsulent   

mackj@kyst.dk 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

 

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. 



 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 6 

 

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. 
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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. 


