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Afslag til altan inden for strandbeskyttelseslinjen 

 

 

 

Ansøgning 

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens1 § 15 til at etablere en altan inden for 

strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1e Skelby By, Skelby, Skelby 

Møllevej 7, 4874 Gedser. Guldborgsund Kommune. 

 

Ansøgningen er indsendt af Brian V. Jørgensen på vegne af dig som ejer. 

 

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 

Ovennævnte ejendom er en beboelsesejendom med et samlet grundareal på 1935 

kvm. På ejendommen er fritliggende enfamiliehus med et boligareal ifølge BBR på 

98 kvm. Dertil kommer udhus og garage på til sammen 153 kvm. 

 

Ejeren ønsker at etablere en altan på ca. 3 kvm i første sals højde på boligen. 

Boligen ligger i den udvidede strandbeskyttelseslinje, ca. 130 meter fra kysten. 
  

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

http://www.kyst.dk/
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Luftfoto af ejendommen. Kysten ses mod vest. 

Luftfoto af området. Ejendommen ligger ved den røde prik. 

 
  

http://www.kyst.dk/
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Skråfoto af ejendommens bygninger. Boligen ses til højre. Altanen ønskes 

etableret på gavlen mod syd. 

 

Visualisering af det ansøgte. Indsat fra ansøgningsmaterialet. 

 
  

http://www.kyst.dk/
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Ansøger har sendt følgende bemærkninger om projektet: 
 

1. Beskrivelse af område. 

2. Ansøgt projekt. 

3. Beskyttelsesområde. 

4. MST vejledning om strandbeskyttelseslinje. 

5. Begrundelse for meddelelse af dispensation.  

1. Beskrivelse af område:  

- Området er et landbrugsområde intensivt drevet helt ud til kysten.  

- I en afstand af ca. 500 – 3000 meter fra min bolig er der mod nord 

og syd opstillet adskillige vindmøller 100 – 350 meter fra kysten. De 

er i kraft af deres højde særdeles synlige fra vandsiden. 

- Ud for min bolig er der etableret to havvindmølleparker, som 

dominerer den visuelle oplevelse af det sydlige havområde mellem 

Lolland og Falster. 

- På strandområdet, ved Skelby Strand ca. 300 meter fra min bolig, er 

der inden for de senere år etableret bord, bænkesæt, skraldespand 

samt badebro. Området bruges flittigt til overnatninger af 

autocampere, især i sommersæsonen. 

2. Ansøgt projekt: 

- Jeg ønsker dispensation til etablering af en minimal/diskret altan, 

mindre end 3 m2, på stuehuset ca. 130 meter fra kysten. 

- Det er ikke en udsigtsplatform. Men primært et sted til at lufte 

sengetøj og drikke en kop morgenkaffe. 

- Altanen vil kun være synlig fra syd (parallelt med kysten) til vest. 

Stuehuset ligger bag Staldbygninger, som ligger ud mod kysten. 

Staldbygningerne dækker for udsigt/indsyn fra vest til nord fra 

kystsiden.  

3. Beskyttelsesområde:  

- Ejendommen er nu beliggende inden for 300 meter 

strandbeskyttelseslinjen.  

- Da jeg købte ejendommen først i 1980’erne var der en 100 meter 

beskyttelseslinje.  

- Der blev efterfølgende indført en udvidet strandbeskyttelseslinje fra 

100 til 300 meter. 

- Jeg blev ikke hørt i den beslutningsproces. 

- Jeg har ikke fået økonomisk kompensation, til trods for staten har 

fjernet mine ejendomsrettigheder. Retten til at bygge og udvikle min 

ejendom, som øvrige danskere kan. 

4. Miljøstyrelsens vejledning om strandbeskyttelseslinjen: 

(Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: 300 meter. 

Vejledning om 300 meter strandbeskyttelses- og 

klitfredningszonen.) 
- Af vejledningens kap. 5 fremgår, at den restriktive praksis ikke 

udelukker begrænset udvidelse af eksisterende helårshuse. 

- Den påtænkte altan er en begrænset udvidelse af helårshuset. 

Altanen er under 3 m2. 

5. Begrundelse for meddelelse af dispensation. 

http://www.kyst.dk/
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- Det ansøgte er en mindre udvidelse af et eksisterende helårshus 

beliggende over 100 meter fra stranden. 

- Området er i forvejen præget af menneskelige indretninger, som er 

synlige fra kysten. 

- Den ansøgte altan bliver kun synlig fra en mindre del af 

søterritoriet. 

- Dispensation bør være mulig, begrundet i den minimale udvidelse og 

vejledningens notering af mulighed for ikke restriktiv 

administration af eksisterende helårshuse. Yderligere er udvidelsen 

af strandbeskyttelseslinjen udvidet fra 100 til 300 meter, og dermed 

begrænsninger for ejendommens udnyttelse, uden økonomisk 

kompensation. 

 

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. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, 

Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand) ligger ca. 100 mod vest ud for 

kysten. Natura 2000-området omfatter habitatområde her nr. 152 og 

fuglebeskyttelsesområde nr. 83. 

 

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.  

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Kystdirektoratet bemærker indledningsvist, at hele ejendommen er 

strandbeskyttet. Der er på ejendommen tinglyst strandbeskyttelse i 1940 

(oprindelig linje) og 13. juli 2001 er der, i forbindelse med udvidelsen af 

strandbeskyttelseslinjen fra 100 til 300 meter, igen tinglyst strandbeskyttet areal 

på ejendommen. I forbindelse med udvidelsen af strandbeskyttelseslinjen, tinglyst 

på ejendommen i 2001, har ejerne af de berørte ejendomme fået tilsendt oplysning 

om den del af forslaget, som vedrører ejendommen og dens nærmeste omgivelser, 

og der har været mulighed for at fremsætte indsigelser mod forslaget. 

 

http://www.kyst.dk/
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Anlæg i haver 

Efter naturbeskyttelseslovens §65b, stk. 3 nr. 1 kan der meddeles dispensation til 

mindre anlæg og installationer, der opføres i en lovligt etableret have, fx en 

terrasse i niveau terrænet og i tilknytning til beboelsen. Kystdirektoratet vurderer 

dog, at altaner ikke er omfattet af denne bestemmelse. 

 

Dispensationer i særlige tilfælde 

Der kan desuden dispenseres fra forbuddet mod tilstandsændringer i særlige 

tilfælde efter naturbeskyttelseslovens §65b, stk. 1. Bestemmelsen administreres 

generelt meget stramt, og der synes ikke i denne sag at være tale om et sådan 

særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation efter bestemmelsen. 

 

Udvidelser af boliger i den udvidede strandbeskyttelseslinje, som bemærket af 

ansøger 

Ansøger bemærker, at det er muligt at opnå dispensation til udvidelser af 

helårsboliger i den udvidede strandbeskyttelseslinje. 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."  

 

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. 

 

Kystdirektoratet lægger i nærværende sag til grund, at der er tale om en 

helårsbolig i udvidet linje. Kystdirektoratet dispenserer normalt efter ovennævnte 

bestemmelse til en udvidelse af boligen, men ikke til andre tilstandsændringer. 

Kystdirektoratet vurderer derfor ikke at bestemmelsen finder anvendelse i denne 

sag, der handler om en altan, som ikke udgør en del af boligens areal. 

 

Afslag 

Idet bestemmelserne om lempelig administration af reglerne om dispensation fra 

forbuddet mod tilstandsændringer ikke finder anvendelse i sagen, og idet der 

vurderes ikke at være tale om et særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation 

efter den almindelige dispensationsbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens §65b, 

stk. 1 meddeler Kystdirektoratet afslag til altanen.  

 

http://www.kyst.dk/
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Det er indgået i vurderingen, at boligen ligger åbent i landskabet. Det af ansøger 

anførte, at altanen kun vil være begrænset synlig fra kysten kan ikke føre til et 

andet resultat, idet strandbeskyttelseslinjen ikke udelukkende har til formål at 

beskytte udsynet fra kysten, men også de bagvedliggende landskaber.  

 

Det kan heller ikke føre til at andet resultat, at der er vindmøller i nærheden af 

ejendommen og bord, bænke og andre anlæg ved stranden, da disse ikke vurderes 

at have betydning for oplevelsen af en altan på ejendommen. 

 

Endelig er det indgået i Kystdirektoratets vurdering, at en afgørelse om 

dispensation vil have en uheldig præcedensskabende effekt, idet andre boligejere 

vil få en berettiget forventning om at kunne etablere lignende anlæg i strid med 

lovens formål. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Kangas Christensen 

makch@kyst.dk 

 

 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1: Lovgivning  

Bilag 2: Klagevejledning  

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

 

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  

 

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

 

 

  

http://www.kyst.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. 1392 af 4. oktober 2022 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. 173 

Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og 

Hyllekrog-Rødsand 

 

 

(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

