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Kystdirektoratet 

J.nr. 22/23375-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

24-10-2022 

 

 

 

Afslag til opførelse af ny bebyggelse inden for strandbeskyttelseslinjen 

på landbrugsejendommen matr. 21b og 1e, Hasselø By, Væggerløse, 

Hasseløvej 18, 4873 Væggerløse, Guldborgsund Kommune  

 

 

 

Ansøgning 

I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til opførelse af ny 

bebyggelse til erstatning for den eksisterende inden for strandbeskyttelseslinjen på 

landbrugsejendommen matr. 21b og 1e, Hasselø By, Væggerløse, Hasseløvej 18, 

4873 Væggerløse, Guldborgsund Kommune. 

 

Afgørelser 

Kystdirektoratet finder, at det ansøgte byggeri ikke er omfattet af undtagelsen for 

dispensation jf. § 15a, stk. 1, nr. 6, idet bebyggelsen ikke kan anses for at være 

driftsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms landbrugsmæssige drift. 

 

Det ansøgte kræver derfor dispensation fra § 15, stk. 1. 

 

Kystdirektoratet giver afslag på dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, 

stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte byggeri.  

 

I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1.samt driftsbygninger på        

 

Afgørelsen kan påklages 

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.  

 

I kan se en klagevejledning i bilag 2. 

 

 

 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse. 

http://www.kyst.dk/
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Redegørelse for sagen 

Ejendommen er en landbrugsejendom med et tilliggende på ca. 5,8 ha, der er 

beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen. Boliger er delvist beliggende i den 

udvidede del af strandbeskyttelseslinjen (100-300 m). 

 

Ejendommens stuehus har et bebygget areal på 172 m², 31 m² udnyttet overetage 

samt 16 m² overdækket areal– i alt et boligareal på 203 m². Endvidere findes 3 

driftsbygninger på 28, 65 og 180 m²- i alt 273 m². 

 

Stuehuset er delvist beliggende inden for den oprindelige strandbeskyttelseslinje. 

  

 

      
 

Eksisterende bebyggelse nedrives i sin helhed og der opføres et nyt stuehus med et 

bebygget areal på 259 m² og et boligareal på 409 m. Hertil kommer væsentlige 

overdækkede arealer, tagterrasser, stor pergola samt hævet terrasse i stueplan på 

ca. 180 m², samt en relativ høj støttemur med en længde på 20 – 25 m fra bolig 

ned mod vejen. Boligens facade mod vandet er domineret af store glaspartier. 

 

Endvidere opføres en garage/maskinhus på 100 m². 

 

http://www.kyst.dk/
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Ny bolig - stueplan 

 

http://www.kyst.dk/
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Ny bolig 1. sal 

 

 
Nordfacade 

 
Sydfacade 

http://www.kyst.dk/
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Østfacade 

 
Vestfacade 

  

Ansøger anfører, at de håber ”at Kystdirektoratet undtagelsesvis vil se med 

velvilje på dette projekt, fordi det på én og samme tid adresserer følgende 

uhensigtsmæssigheder ved den oprindelige placering: 

• Dominerende og ikke-forskønnende ift. de landskabelige værdier 

• Dårlige oversigtsforhold skaber farlige situationer for alle vejens trafikanter 

• Manglende naturpleje på de værdifulde arealer nær strandkanten 

• Bebyggelse i strandbeskyttelseszonen 

• Forurening og negativ miljømæssig påvirkning fra eksisterende byggeri 

• Ikke-tidsvarende stormflodssikring af byggeri” 

 

Vi mener således, at vores projekt støtter op om hensigten med 

naturbeskyttelsesloven og på mange måder forbedrer forholdene og kystområdet 

på matriklerne betragteligt. 

 

Eksisterende forhold: 

http://www.kyst.dk/
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Den ældre, dårligt vedligeholdte og energimæssigt utidssvarende ejendom er 

placeret 2 m fra Hasseløvej med bagvedliggende driftsbygninger samt et 

maskinhus (29 m2) på søsiden af Hasseløvej. Den eksisterende bebyggelse udgør 

i alt 476 m2 fordelt på 203 m2 beboelse (grundplan 172 m2) og 273 m2 

driftsbygninger, som er placeret i strandbeskyttelseszonen mellem 85 m og 130 m 

fra kystlinjen.  

 

Eksisterende bolig har tagkote i 9,12 (DVR90) og er bygget på sylstens- og 

kampestensfundament. Boligens placering opad Hasseløvej udgør en 

trafiksikkerhedsmæssig risiko, idet bebyggelsens placering, hæk og øvrig 

beplantning samt vejens krumme forløb giver meget farlige betingelser for både 

bilister, cyklister og fodgængere, der alle deler samme kørebane på strækningen. 

Der er indledt dialog med Guldborgsunds Kommune vedr. vej-problematik. 

 

Ejendommens opdeling med gårdsplads på nordsiden og mark på søsiden er ikke 

ideel og vil skabe farlige situationer for dyr og mennesker i fremtiden. 

….. 

  

I alt ønsker vi at etablere 409 m2 ny beboelse plus 100 m2 garage/maskinhus, 

hvilket sædvanligvis kan tillades i landzone. 

 

Som stormflodssikring ønskes det at hæve sokkelkoten fra kote ca. 2 til kote 2,7 

(DVR90) på al ny bebyggelse. Dette mener vi er i god overensstemmelse med de 

generelle anbefalinger i forhold til sikring mod vandstandsstigninger som følge 

af globale klimaforandringer (ref. Kystdirektoratet anbefalinger, simuleringer 

og Screeningsværktøjet KAMP).  

På trods af hævning af sokkelkoten bliver den fremtidige tagkote (9,10) 

principielt den samme som i dag (9,12). 

  

- Det nye byggeri er med tilbagetrækning fra strandbeskyttelseszonen/kysten og 

lavere tagkote mindre fremtrædende i kystlandskabet og vil bidrage med 

herlighedsværdi i Hasselø-området 

- Forbedring af de rekreative forhold ved tilbagetrækning fra vejen, hvilket giver 

bedre mulighed for bløde trafikanter at tage ophold. Biler, motorcykler og 

cyklister stopper ofte op ved boligen og den sydlige mark med heste, på trods af 

den store risiko pga. dårligt udsyn. 

- Kvalificeret naturpleje af beplantning og vegetation ved ejendom, omliggende 

jord og på kystarealer. Vi undersøger pt. muligheder for bæredygtig beplantning 

på øst- og vestmark. 

- Det nye byggeri opføres med fokus på energi-optimering og minimeret miljø-

påvirkning. 

- Mitigering af negativ miljømæssig påvirkning, bl.a. via omlægning/optimering 

af mark-dræn 

- Stormflodssikring af byggeri 

- Opretholdelse og forbedring af kystlandkabets naturmæssige værdi ved 

fjernelse af bebyggelse på matrikel 1e samt afgræsning af vegetation på 

kystsiden af Hasseløvej. 

 

http://www.kyst.dk/
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Endvidere er anført forhold vedr. tiltag til naturpleje, græsning, ændret dræning 

samt oprydning i området samt mindsket forurening, som ansøger finder støtter 

en dispensationsansøgning. 

 

 
Ejendommen omfatter matr. 21b og 1e – orange linje oprindelig 100 m 

strandbeskyttelseslinje. 300 m linjen omfatter begge matrikler i sin helhed. 

  

 

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. 

 

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, eller 

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 

Af naturbeskyttelseslovens § 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. 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, gælder forbuddet ikke for byggeri, 

der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som 

landbrugs- eller skovbrugsejendom, når byggeriet opføres i umiddelbar tilknytning 

til eksisterende bygninger. Efter bestemmelsen kræves dog tilladelse for så vidt 

angår de nævnte bygningers nærmere beliggenhed og ydre udformning. 

 

http://www.kyst.dk/
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Efter landbrugslovens § 9, stk. 1, skal en landbrugsejendom holdes forsynet med 

en passende beboelsesbygning. Et passende stuehus må derfor anses for 

erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift. 

 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra strandbeskyttelses-

linjen til – efter nedrivning - at genopføre et ny bebyggelse på en landbrugsejen-

dom. Det er som udgangspunkt en forudsætning for genopførelse af stuehuset, at 

det opføres med omtrent samme placering, størrelse og karakter som den gamle, 

ligesom det er en betingelse, at den øvrige driftsbygningsmasse, der genopføres 

har jordbrugsmæssigt formål og opføres i tilknytning til stuehuset.  

 

Efter praksis anses et stuehus med et boligareal på op til 250 m² som værende en 

”passende” bolig. 

 

I sagen er der tale om, at et stuehus med et boligareal på 203 m² nedrives og den 

ny bolig genopføres et boligareal på 409 m². Når der henses hertil – herunder til 

ejendommens begrænsede jordtilliggende - finder Kystdirektoratet, at der er ikke 

er tale om opførelse af byggeri, som er nødvendig for ejendommens drift som 

landbrugsejendom. 

 

Hertil kommer, at selv om boligarealet havde været ”passende”, vil direktoratet 

ikke være sindet at godkende et stuehus med en ydre udformning lig den ansøgte. 

 

Kystdirektoratet finder således, at det ansøgte stuehus som følge af sin udformning 

som et 2-etagers hus med fladt tag, store terrasse- og pergolaoverdækninger og en 

markant støttemur vil fremtræde unødigt dominerende og fremmedartet i   

kystlandskabet i forhold til det eksisterende traditionelle længehus i 1½-plan, som 

er det typiske stuehus på (mindre) landbrugsejendomme og som i højere grad 

underordner sig landskabet end det ansøgte byggeri.  

 

Det ansøgte er således ikke omfattet af undtagelsen for dispensation jf. § 15a, stk. 

1, nr. 6, idet bebyggelsen ikke kan anses for at være driftsmæssig nødvendig. Det 

ansøgte stuehus kræver derfor dispensation fra § 15, stk. 1, hvilket forudsætter, at 

der foreligger en særlig begrundelse jf. § 65b, stk. 1. 

 

Det fremgår af lovbemærkningerne til en ændring af naturbeskyttelsesloven i 1994 

("kystloven"), at der forudsættes en lempeligere administration, når der er tale om 

til- og ombygninger af helårshuse i den udvidede del af strandbeskyttelseszonen 

(100-300 m). Af lovbemærkningerne fremgår således følgende: 

 

"Til- og ombygning af helårshuse, hvorved husets samlede 

bruttoetageareal ikke overstiger 250 m², kan i medfør af planloven ske 

uden tilladelse. Det forudsættes, at administrationen af den udvidede 

strandbeskyttelseslinje vil ske under hensyntagen hertil, således at 

dispensation fra forbuddet inden for linjen vil kunne gives i det omfang, 

der er tale om eksisterende huse, som ved lovens ikrafttræden har 

henligget med helårsstatus. Der vil i den forbindelse kunne stilles vilkår om 

placering og udformning."  

 

http://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 9 

 

Ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis skal lovbemærkningerne forstås 

således, at det kun er inden for den udvidede strandbeskyttelseslinje (fra 100 til 

300 m), at der normalt kan dispenseres til udvidelse af helårshuse op til 250 m2, 

og kun hvis boligen ved ikrafttrædelsen af den udvidede beskyttelseszone havde 

helårsstatus. 

 

Der kan således ikke forventes dispensation til at genopføres en bolig med et 

boligareal, der overstiger 250 m. 

 

Hertil kommer, at boligen i nærværende sag kun delvist er beliggende i den 

udvidede del af, strandbeskyttelseslinje, hvorved den ikke opfylder de ovennævnte 

betingelser. Der kan således kun dispenseres til at genopføre en bolig med et 

tilsvarende boligareal som den nuværende. 

 

Kystdirektoratet meddeler herefter afslag til opførelsen af bebyggelsen som ansøgt. 

 

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

indebære en væsentlig påvirkning af kyststrækningen, og at en dispensation vil 

kunne skabe en utilsigtet præcedensvirkning i andre lignende sager, dvs. at andre 

grundejere vil kunne få en forventning om at kunne opnå dispensation til lignende 

byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen i strid med lovens formål. 

 

Det bemærkes endvidere, at der efter udhuse og driftsbygninger efter praksis ikke 

kan konverteres til bolig. Medrivning af en større udhusmasse kan således ikke 

føre til en tilladelse/dispensation til et ”større” boligareal. 

 

Direktoratet har ikke konkret vurderet det ansøgte udhusbygger i og med 

hovedhuset ikke godkendes, men kan oplyse, at et udhus pås100 m² vil kunne 

anses for erhvervsmæssigt nødvendigt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Jan Kofod Winther 

Specialkonsulent 

jkw@kyst.dk 

  

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

  

 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Afgørelsen er også sendt til: 

 Guldborgsund Kommune, kommunen@guldborgsund.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Guldborgsund, guldborgsund@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Storstrøm storstroem@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, Guldborgsund, guldborgsund@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

kommunen@guldborgsund.dk; dn@dn.dk; guldborgsund@dn.dk; 

fr@friluftsraadet.dk; storstroem@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; 

guldborgsund@dof.dk; oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; 

sager@jaegerne.dk; shs@soelvsten-arkitektur.dk; jacob@mailzuhause.dk;  

  

 

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk. 
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Bilag 1: Lovgrundlag  

  

Af naturbeskyttelseslovens § 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. 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, gælder forbuddet ikke for byggeri, 

der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som 

landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, når 

byggeriet opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger. Efter 

bestemmelsen kræves dog tilladelse for så vidt angår de nævnte bygningers 

nærmere beliggenhed og ydre udformning. 

 

Lovgivning om international naturbeskyttelse 

Ifølge habitatbekendtgørelsen 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. 

   

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/

