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Gert Ove Behnke  

Møllegade 3,2. 

6400 Sønderborg 

 

Sendt på gbe@pc.dk 

Kystdirektoratet 

J.nr. 18/00758-11 

Ref. Martin Cenholt 

Kjeldgaard 

28-05-2019 

 

Afslag på ansøgning om dispensation til ændret anvendelse af 

beboelsesejendom inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen 

matr. nr. 31 Tandslet Ejerlav, Tandslet beliggende Hulvej 11 i 

Sønderborg Kommune 

 

 

Ansøgning 

Du har den 14. marts 2018 fremsendt ansøgning om dispensation til at ændre 

anvendelsen af boligen på ovenstående ejendom til offentligt, almennyttigt 

mødested med mulighed for overnatning. 

 

Kystdirektoratet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ændret anvendelse. 

 

Du kan klage over afgørelsen, se nærmere i ”Klagevejledning” nedenstående. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen matr. nr. 31 Tandslet Ejerlav, Tandslet ligger på Hulvej 11, Sydals i 

Sønderborg Kommune. Ejendommen er i henhold til oplysningerne i BBR noteret 

som beboelsesejendom i landzone og udgør et areal på 4.084 m2, hvoraf de 4.054 

er pålagt strandbeskyttelse. Ejendommen ligger i den udvidede 

strandbeskyttelseslinje omtrent 255 m fra kysten (opmålt på ortofoto). 

 

Af ansøgningen fremgår, at ejeren fraflyttede ejendommen i 2012 og siden da 

forgæves har forsøgt at sælge ejendommen. Ansøger har derfor afsøgt alternative 

muligheder for at anvende ejendommen, så den igen kan blive anvendt og ikke stå 

tom hen. 

 

                                                             
1
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

 

http://www.kyst.dk/
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Med forbillede i Nygaard-Nørreskoven Als (se nærmere længere nede om 

ejendommen), ønsker ansøger at indrette ejendommen til et offentligt, 

almennyttigt samlingssted. Af ansøgningen fremgår følgende: 

 

”Ejendommen ønskes anvendt til et offentligt og folkeligt mødested for mindre 

natur-, udstillings-, foredrags-, seminar-, kursus- og retræteaktiviteter. Det er 

vigtigt, at alle potentielle aktiviteter skal have et rekreativt formål, skal have et 

element af natur og kultur, og skal være til fremme af fordybelse og personlig 

udvikling. Menneske og natur hører sammen, er uadskillelige fra hinanden, og 

stedets beliggenhed er ideelt til at formidle denne indsigt via oplevelsen af ro, 

stilhed, nærvær, enkelthed og helhed. Der ønskes maksimalt 10 deltagere pr. 

arrangement. Det kunne i enkelte tilfælde eventuelt blive aktuelt med 

overnatning for deltagere, men huset indeholder allerede tilstrækkeligt med 

soveværelser 

og sengepladser hertil. Til grunden hører en stor velanlagt have med tusindvis af 

planter, buske og træer. Ejendommen har endvidere 5 møblerede udendørs 

terrasser. Arrangementerne kan strække sig hen over året afhængigt af interesse 

og efterspørgsel, men påtænkes fortrinsvist afholdt i sommerperioden, hvor 

muligheden for at opleve og bevæge sig i naturen er størst og bedst. Ejendommen 

ligger lige op til ALSSTIEN, en 11 km lang vandrerute, der går over marker, 

gennem skov og langs stranden. 

 

Ejendommen opfylder allerede alle fysiske betingelser for den påtænkte aktivitet, 

hvilket betyder, at der ikke er behov for nogen form for om- eller tilbygning. En 

dobbeltgarage og en stor gårdsplads omkring huset indeholder tilstrækkeligt 

med P-plads (op til 10 biler) til de påtænkte mindre arrangementer. 

Det er vigtigt at understrege, at det aldrig vil være muligt at gøre denne aktivitet 

til en kommerciel overskudsgivende forretning, da eventuelle indtægter aldrig vil 

kunne overstige ejendommens omkostninger. 

Eventuelle indgående midler vil udelukkende blive anvendt som tilskud til 

ejendommens drift og vedligeholdelse. 

Stedets aktivitet skal altså udelukkende være af rekreativ karakter, ligesom 

stedet (som Naturbeskyttelsesloven ønsker det) skal være åbent for ALLE 

(almenvellet), der måtte søge øget sindsro i og ved hjælp af naturen. Kyst og 

vand er naturligvis helt essentielle elementer i denne søgen. Stedet skal 

grundlæggende være drevet af IDEALISME, og målet skal altid være at gøre en 

positiv forskel for så mange mennesker, som de forholdsvis små rammer nu 

engang muliggør.” 

 

Nygård-Nørreskoven Als 

Ejendommen er en tidligere skovfogedbolig, der ligger på fredskovspligtigt areal 

indenfor den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 43 Nørreskov, 

Egen beliggende Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg i Sønderborg Kommune og ejes 

af Naturstyrelsen.  

 

Da boligen blev overflødiggjort driftsmæssigt, søgte Skov- og Naturstyrelsen, nu 

Naturstyrelsen, i 2008 om at ændre anvendelsen af ejendommen. Miljøcenter 

Ribe, som dengang administrerede strandbeskyttelsen, meddelte den 1. juli 2008 

dispensation til, at ejendommen overgik fra at være beboelse til at fungere som 

http://www.kyst.dk/
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kulturforsamlingshus drevet af en forening, som efter aftale med Naturstyrelsen 

står for driften. Af afgørelsen fremgår blandt andet, at der blev lagt vægt på, at 

offentligheden fortsat havde fysisk adgang til ejendommen samt til at deltage i 

eller arrangere aktiviteter på gården. Dispensationen er gældende, så længe den 

specifikke forening lejer ejendommen af Naturstyrelsen.  Oplysningerne er 

indhentet i forbindelse med anden sag i området. 

 

Lovgivning 

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

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

og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 

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

arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

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

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

Der kan gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65b. 

 

Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 

interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 

en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  

 

Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 

det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Tilstandsændringen 

forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Af Vejledningen til 300m strandbeskyttelses og klitfredningszone (Miljø og 

Energiministeriet 2000) fremgår, at en ændret anvendelse af en eksisterende 

bygning, kan være omfattet af forbuddet mod tilstandsændringer, selvom der ikke 

sker en ændring af bygningens ydre fremtræden. Dette gælder navnlig 

ibrugtagning til beboelse, butikserhverv, restaurant eller lignende. For at den 

ændrede anvendelse skal forudsætte dispensation, skal den nye anvendelse være 

mere belastende for naturen. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at indretning af et offentligt, almennyttigt 

mødested, med mulighed for overnatning, i en beboelsesejendom, er en mere 

intensiv anvendelse af ejendommen for, i hvert fald periodevis, flere mennesker, 

hvorfor ændringen forudsætter dispensation. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at den ændrede anvendelse vil medføre en 

http://www.kyst.dk/
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periodevis betydeligt mere intensiv anvendelse af ejendommen og ejendommens 

udearealer i forbindelse med virksomhedens ophold på ejendommen, især men 

ikke begrænset til, når der sker overnatning i forbindelse med arrangementer. Af 

ansøgningen fremgår ikke, at der er noget i virksomhedens drift, der i særlig grad 

knytter den til kystområdet, bortset fra det oplyste om at ejendommen ligger tæt 

på Alsstien. 

 

Uanset det oplyste om, at der ikke ved den ændrede anvendelse vil ske ændringer 

af ejendommens udearealer, er der efter direktoratets vurdering, risiko for, at der 

på sigt vil være et ønske om flere udendørsfaciliteter knyttet til anvendelsen. 

 

Efter en samlet vurdering, på ovenstående grundlag og da der ikke er noget der 

knytter virksomheden til kystområdet, meddeler Kystdirektoratet afslag til at 

anvende ejendommen som offentligt, almennyttigt mødested, med mulighed for 

overnatning. 

 

Kystdirektoratet har ikke med denne afgørelse foretaget en vurdering af, om det 

ansøgte kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre 

beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Klagevejledning  

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 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, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk 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. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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. 

 

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Martin 

Kjeldgaard på mackj@kyst.dk  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Områdechef 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til:  

 Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg, soenderborg@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sønderjylland Øst, soenderjylland@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, Sønderborg, soenderborg@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk   

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

post@sonderborg.dk; dn@dn.dk; soenderborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

soenderjylland@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; soenderborg@dof.dk;  
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