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Kystdirektoratet 
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Ref. Jacob Hansen Rye 
19-06-2019 
 

Dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen, 
matr. 41a, Ø. Åby By, Skårup, Skårupøre Strandvej 64, 5881 Skårup 
Fyn 
 
Ansøgning 
Du har via ansøgningsskema af 8. maj 2019 fremsendt en ansøgning om 
dispensation til arealoverførsel inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen 
matr. nr. 41a, Ø. Åby By, Skårup, Skårupøre Strandvej 64, 5881 Skårup Fyn.  
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførsel på ca. 390 m2 fra matr. 41k til matr. 41a, 
begge Ø. Åby By, Skårup. 
 
Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 
anden lovgivning kan være nødvendige. 
 
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 
om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 
dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 
Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Redegørelse for sagen 
I forbindelse med realisering en dispensation til opførelse af bebyggelse på 
ejendommen (17/02124) har der vist sig uoverensstemmelse mellem 
matrikelkortet og det faktiske skel, som gør at byggelovens regler om afstand til 
skel ikke kan overholdes. 
 
Uoverensstemmelsen skyldes, at ejendommen med matr. 41k har vundet hævd på 
arealet, hvorfor det retlige skel ligger andetsteds end det fremgår af matrikelkortet. 
 
                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

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 2 

 

Parterne ønsker således en arealoverførsel, hvorved en strimmel jord på ca. 390 
m2 overføres fra landbrugsejendommen til landzoneparcellen. Der skabes ikke nye 
ejendomme med adgang til vandet, ligesom den matrikulære sag ikke vil medføre 
ændringer af kystområdet. 
 

 
Rids fra ansøgningen, der viser den ansøgte arealoverførsel (gult felt). Der er 
sammenfald mellem det skel der vises i matrikelkortet og det ønskede reelle 
fysiske skel. Den blå skravering viser ansøgning om en mindre og alternativ 
arealoverførsel. 
 
Juridisk set sker der først en ejendomsberigtigelse, således at der er 
overensstemmelse mellem matrikulært skel og fysisk skel, således at den 
hævdvundne ret realiseres - Det matrikulære skel flyttes mod vest. Da der er tale 
om en berigtigelse, kan dette gennemføres uden forudgående dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Berigtigelsen vil herefter medføre, at det tilladte byggeri vil blive placeret over 
matrikelgrænsen mellem de to ejendomme. Ansøgningen og sagsbehandlingen til 
genopførelse af boligen beror sig på matrikelkortet, og problemstillingen har ikke 
været synlig for myndigheden. 
 
Reelt set er afgørelsen (sagsnr. 17/02124) dog truffet på forkert grundlag, idet dele 
af bygningen blev placeret på anden mands jord. 
 
For at rette op på det fejlagtige grundlag, og da der er enige mellem parterne søges 
der om arealoverførsel således at det hævdvundne areal tilbageføres til 
beboelsesejendommen på matr. 41a. 
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Luftfoto forår 2017 og 1954 overlagt med matrikelkortet. Den hævdvundne 
udnyttelse af det matrikulære ses areal øst for den afgrænsende hæk på begge foto. 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, 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.  
 
Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge 
bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, foretages 
en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 
projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald 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. 
 
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. 
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Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Det er Kystdirektoratets samlede vurdering, at der er tale om et særligt tilfælde, 
hvorfra der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen. 
 
I Naturklagenævnet Orienterer nr. 253 fra december 2002 er der redegjort 
nærmere for praksis vedrørende udstykning og arealoverførsel indenfor 
strandbeskyttelseslinjen. Heraf fremgår det, at udstykningsforbuddet 
administreres temmelig stramt. Forbuddet mod arealoverførsel administreres 
noget mere lempeligt som følge af, at det i disse sager nogle gange er meget lidt 
sandsynligt, at arealoverførslen vil medføre uheldige faktiske ændringer af 
kystlandskabet. Når det er tilfældet, stilles der lempelige krav til den særlige 
begrundelse. 
 
Kystdirektoratet lægger vægt på at 

- Antallet af ejendomme som har adgang til kysten forbliver uændret. 
- Skellet som ønskes registreret er sammenfaldende med matrikelkortets 

udvisende og formentlig den grænse mellem ejendommene som udefra 
anses som værende den korrekte skelgrænse. 

- Der er tale om overførsel af et mindre areal, der er ubetydelig for begge 
ejendommes nuværende og fremtidige funktionalitet. 

 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 
Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, 
der indgår i udpegningsgrundlaget. 
 
Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke 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, 
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 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. 

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. 
 
Med venlig hilsen 

 
Jacob Hansen Rye 
   
jhr@kyst.dk 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Svendborg Kommune, svendborg@svendborg.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg, svendborg@dn.dk  
 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening Svendborg, svendborg@dof.dk  
 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 

fynskredsen@botaniskforening.dk 
 Svendborg Museum, per.thomsen@svendborgmuseum.dk 
 Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn v/ Rudi Rusfort 

Kragh, formanden@byogland-sydfyn.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 
 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk 
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