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Genoptagelse af del af afgørelse om placering af ny bebyggelse mv.  

inden for  strandbeskyttelseslinjen samt afgørelse af reviderede 

ansøgninger - ejendommen matr. 51a, Råbylille By, Elmelunde, 

Bundgarnet 84, 4780 Stege, Vordingborg Kommune 

 

 

Sagens baggrund 

Kystdirektoratet meddelte den 13. marts 2018 dispensation til opførelse af nyt 

sommerhus på ejendommen. Den 10. december 2018 blev der dispenseret til 

ændret udformning af sommerhuset i forhold til den tidligere meddelte 

dispensation. 

 

Kystdirektoratet har efterfølgende vurderet, at de dele af afgørelserne som 

vedrører dispensationen til sommerhusets beliggenhed samt et skur/anneks 

anvendelse er behæftet med væsentlige fejl og mangler, hvorfor afgørelserne 

herom genoptages. 

 

Ud over en genoptagelse af sagen omfatter sagen endvidere to ansøgninger fra maj 

2019 om alternative placeringer af bebyggelse, dels som én samlet bebyggelse og 

dels som en bebyggelse opdelt i hovedhus og anneks. 

 

Genoptagelsessagen 
 

Afgørelse om genoptagelse og ny afgørelse 

Kystdirektoratet genoptager hermed dele af afgørelserne af 13. marts 2018 og  

10. december 2018 om opførelse af nyt sommerhus inden for strandbeskyttelses-

linjen på ejendommen matr. 51a, Råbylille By, Elmelunde, Bundgarnet 84, 4780 

Stege, Vordingborg Kommune. 

 

Genoptagelsen omhandler følgende forhold i afgørelserne: 

- placeringen af den ny bebyggelse på ejendommen, 

- bibeholdelse af anneks/skur. 

 

Dispensationerne til bebyggelsens udformning i begge afgørelser står ved magt. 
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Kystdirektoratet skal herefter træffe ny afgørelse om den ansøgte beliggenhed af 

sommerhuset op til en facadelinje mod vandet (trukket langs facaderne af 

eksisterede bebyggelse) samt om bibeholdelse af anneks/skur som skur. 

 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til 

 

- placering af den ansøgte ny bebyggelse op til en t (som oprindelig ansøgt), 

- bibeholdelse af anneksbygnings beboelsesdel (del af B1) som skur. 

 

Kystdirektoratets beslutning om genoptagelse og den nye afgørelse kan påklages jf. 

afsnittet herom. 

 

Baggrund og begrundelse for genoptagelsen og for ny afgørelse 

Ejendommens eksisterende bebyggelse  

Ejendommen er et sommerhus beliggende direkte ud til vandet, der ligger neden 

for en 4 m høj skrænt. Der er ifgl. BBR registreret én bebyggelse på ejendommen – 

et hus opført i 1925 med et areal på 65 m² benævnt B1. På kortet i BBR er vist 2 

bygninger; dels B1, der er den bageste beliggende bygning samt en uregistreret, 

der er markeret på kortet og er beliggende foran B1 ud til vandet.  

 

 
Kortbilag fra BBR 

 

Kystdirektoratet har på baggrund af en besigtigelse den 3. maj 2019, konstateret at 

boligen består af to dele – dels en opholds-sektion med stue og køkken beliggende 

i den forreste bygning mod vandet (med et areal på ca. 36 m²), og dels en sektion 

med værelser og toilet/bad, der er sammenbygget med et skur med fladt tag med 

et samlet areal på 51 m². Denne bageste bebyggelse er i BBR angivet som B1 og 

opført med et areal på 65 m².  

  

Den bageste bebyggelse -B1 i BBR – består således dels af et skur med et fladt tag, 

og dels af en boligdel med stråtag. Skuret ligger yderst mod vejen med et areal på 

16 m² (3,0 x 5,35 m). Boligdelen med værelser og toilet har et areal på ca. 35 m² 

http://www.kyst.dk/
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(6,5 x 5,5 m). Bebyggelserne antages at være opført inden ejendommen blev pålagt 

strandbeskyttelseslinje i 1937 

 

Det samlede boligareal fordelt på de to enheder er således 71 m.  

 

 
Eksisterende bebyggelse på ejendommen 

 

Baggrund for og beslutning om genoptagelse 

Den 23. januar 2018 blev der ansøgt om opførelse af et nyt sommerhus på 70 m² 

til erstatning for det eksisterende på 65 m², der i ansøgningen blev oplyst var 

beliggende direkte ud til kysten. Det ny sommerhus var ansøgt placeret øst for 

eksisterende bebyggelse og i samme facadelinje som nabo- og eksisterende 

bebyggelse som vist på nedestående luftfoto. 

 

 
Blå rektangel viser placering af ny bebyggelse 

 

Kystdirektoratet meddelte den 13. marts 2018 dispensation til at genopføre 

sommerhuset med den ansøgte størrelse og placering. Herudover blev der meddelt 

lovliggørende dispensation til at bibeholde en bagvedliggende bygning 
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(anneks/skur) som skur på nærmere vilkår. Der blev endvidere dispenseret til 

etablering af nedsivningsanlæg. 

 

Den 5, juli 2018 ansøges om ændret udformning af sommerhuset. Der angives at 

huset har et areal på 70 m² selv om det nye projekt reelt er på 77 m². 

 

Kystdirektoratet dispenseres den 10. december 2018 til den ændrede udformning 

af bebyggelsen. Denne afgørelse forudsatte samme størrelse og placering af 

bebyggelsen som ved den tidligere afgørelse og ændrede ikke på lovliggørelsen af 

skuret.  

 

Kystdirektoratets første dispensation til at opføre et nyt sommerhus på 70 m² 

beliggende fremskudt på grunden er baseret på - som anført i ansøgningen - at det 

ny sommerhus erstatter den forreste af de to bebyggelser, og at denne er den i BBR 

angivne B1 med et areal på 65 m². 

 

Endvidere dispenseres til at bibeholde den bageste bygning i sin helhed, idet det 

lægges til grund at denne er anneks/skur. 

 

Kystdirektoratet finder på baggrund af den nye oplysninger om bebyggelsernes 

arealer og anvendelse, at grundlaget dispensation af 13. marts 2018 til placeringen 

af den ny bebyggelse baserer sig på fejlagtige/ upræcise informationer om de 

eksisterende bebyggelser på ejendomme, herunder størrelse og placering. Dette 

har haft afgørende indflydelse på afvejningen af tilladelsen til den ny bebyggelses 

placering samt, at der lovliggøres at skur/anneks i sin helhed kan bibeholdes som 

skur.  

 

Genoptagelse af en sag sker efter praksis kun, hvis afgørelsen lider af væsentlige 

mangler, eller hvis der i forbindelse med anmodningen om genoptagelse 

fremkommer relevante faktiske oplysninger, som den pågældende myndighed ikke 

var bekendt med ved behandlingen af sagen, og som må antages at ville have haft 

betydning for sagens afgørelse. 

 

Kystdirektoratet genoptager derfor de dele af afgørelsen, som vedrører 

dispensation til placeringen af ny bebyggelse, samt bibeholdelse af 

anneksbygningen B1 som skur. 

 

Det skal afslutningsvis bemærkes, at er der i afgørelsen af 10. december 2018 

uoverensstemmelse/fejl i de i ansøgningen oplyste arealer af den ny bebyggelse og 

arealerne hvortil der dispenseres. I afgørelsen dispenseres således (stadig) til 70 

m² bebygget areal, og en ny og ændret udformning af bebyggelsen. I ansøgningen 

er anført at projektet ikke er ændret fsv. angår størrelse og placering, men af 

tegningsmaterialet i ansøgningen fremgår, at det bebyggede areal er 77 m².  

 

Kystdirektoratet har dog vurderet, at dette forhold reelt set er af underordnet 

betydning, idet et ansøgte bebyggede areal på 77 m² alene ville overstige det 

faktiske boligareal på 71 m² (jf. direktoratets besigtigelse) med 6 m². Direktoratet 

vurderer, at et tillæg på 6 m² til øget isolering og forbedrede badefaciliteter ligger 

inden for rammerne af lovgivning og praksis.  
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Genoptagelse af del af afgørelsen af 13. marts 2018 

Som følge af Kystdirektoratets beslutning om at genoptage sagen fsv. angår den 

meddelt dispensation til placeringen af bebyggelsen samt bibeholdelse af 

anneksbygningen B1 som skur., bortfalder de meddelte dispensationer hertil. 

Kystdirektoratet skal derfor genoptage denne del af sagen og træffe ny afgørelse 

herom. 

 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra naturbeskyttelses-

lovens § 15 til – efter nedrivning - at genopføre et nyt sommerhus, forudsat den 

eksisterende bygning ikke er så forfalden, at den ikke repræsenterer nogen værdi 

af betydning, dvs. er en egentlig ruin. Det er som udgangspunkt en forudsætning, 

at bygningen opføres med omtrent samme placering, størrelse og karakter som 

den gamle, ligesom det er en betingelse, at den nye bygning anvendes til samme 

formål som hidtil. 

 

.  

 

 
 

Ejendommen ligger ud til stranden adskilt fra denne af en ca. 4 m høj kystskrænt. 

Skræntens overkant ligger omkring kote 4,0 til 4,5. Det er Kystdirektoratets 

vurdering, at en ny bebyggelse ikke bør placeres nærmere overkanten af skrænten 

end den nuværende bebyggelse, hvor husets facade mod vandet ligger ca. 7 m fra 
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skræntoverkanten, idet den herved vil fremtræde væsentlig mere synlig og 

dominerende i kystlandskabet. 

 

Kystdirektoratet finder, at den eksisterende placering af bebyggelse mod vandet vil 

kunne forskydes mod øst for at øge afstanden til skel og nabo. Det er dog en 

forudsætning herfor, at bebyggelsen herved ikke kommer til at ligge nærmere 

skræntoverkanten end 7 m og i øvrigt ikke fremtræder (væsentligt) synligere i 

kystlandskabet end det eksisterende hus, der nedrives. 

 

Den ansøgte bebyggelse på 70 m² er væsentlig større end den eksisterende på 35 

m², og har en langt større facadebredde mod vandet. Hertil kommer at en stor del 

af bebyggelse opføres væsentligt nærmere skræntoverkanten end 7 m.  

 

 
Skræntoverkant og 7 m linjen for facade 

 

Kystdirektoratet finder endvidere - under hensyn til at ca. halvdelen af det 

eksisterende boligareal udgøres af annekset, der ligger tilbagetrukket på 

ejendommen - at dette areal opføres væsentlig nærmere kysten og derved i 

realiteten bliver fremrykket på ejendommen. Der accepteres således efter praksis 

ikke, at en ny bebyggelse fremrykkes på ejendommen, og der ses endvidere ikke at 

være særlige forhold som taler for en fravigelse af denne praksis. 

 

Bibeholdelse af ”anneks/skur” (B1 i BBR) i sin helhed som skur – samtidig som 

der opføres en ny samlet bolig - vil i realiteten betyde, at der ikke stilles krav om 

nedrivning af en tilsvarende boligmasse som den, der ønskes genopført. En 

dispensation hertil vil være et brud på almindelig praksis og der ses ikke at være 

baggrund for en fravigelse.  

 

At der i afgørelse af 13. marts 2018 var dispenseret hertil må grunde sig på den 

fejlagtige antagelse om, at det samlede boligareal på 65 m² udgøres af den 

bygning, der ligger nærmest vandet og som nedrives.  

 

Efter en samlet vurdering af sagen finder Kystdirektoratet, at der ikke kan 

meddeles dispensation til placering af en ny bebyggelse på 70 m² som ansøgt i den 

eksisterende bebyggelses facadelinje, samt at der endvidere ikke kan dispenseres 

til bibeholdelse af anneksbygnings beboelsesdel (del af B1) som skur. 

http://www.kyst.dk/
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Det er indgået i vurderingen, at en dispensation vil kunne få en uønsket 

præcedensvirkning i andre lignende sager i strid med bestemmelsens formål. 

 

Behandling af 2 nye ansøgninger 
 

Kystdirektoratet har den 5. maj 2019, under sagens behandling fremsendt udkast 

til afgørelse med henblik på evt. bemærkninger fra ansøger. Det var heri tilkende-

givet, at direktoratet vil være sindet at dispensere til en ny bebyggelse med et 

bebygget areal på op til 82 m² tilbagetrukket på ejendommen 5,5 m i forhold til 

facadelinjen. Kystdirektoratet havde endvidere anført at bygningens østligste 

afgrænsning skulle ligge inden for 16 m fra den eksisterende bebyggelse. 

Direktoratet har efterfølgende anført over for ansøger, at man ville vurdere 

hvorvidt bebyggelsen kunne forskydes yderligere mod øst som ønsket af ansøger. 

 

Genoptagelsen omfatter ikke udformningen af bebyggelserne, hvor den første 

dispensation omfattede et ”længehus”, hvilket i den efterfølgende var ændre til en 

bebyggelse med asymmetriske vægge og tagudformning. Såfremt bebyggelsen 

ønskes opført med en udformning som et længehus jf. afgørelsen af 13. marts 

2018, har vil Kystdirektoratet i udkastet til afgørelsen anført, at direktoratet vil 

være sindet at dispensere til stråtag med en taghældning på 45 grader, uanset 

dette medfører et øget bygningshøjde i forhold til den nuværende. 

 

 
 

Godkendt ydre – øverst jf. dispensation af 13. marts 2018 

Under jf. dispensation af 10. december 2018 

 
 

Ansøgning af 23. maj 2019 

Ansøger har den 23. maj 2019 på baggrund af Kystdirektoratets tilkendegivelse 

ansøgt om at opføre et nyt sommerhus på 82 m² i såvel begge de godkendte 

udformninger. Endvidere ansøges om mulighed for - som anført i tilkendegivelsen 

http://www.kyst.dk/
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- at kunne opføre huset med stråtag med en taghældning på 45 grader. Huset 

opføres med en placering som vist nedenfor. Bebyggelsen er ansøgt forskudt 20 m 

mod øst. 

 

 

 

 
Ansøgt placering 

 

 

Ansøgning af 30. maj 2019  

Ansøger har den 30. maj 2019 rettet henvendelse om mulighed for placering af en 

ny bebyggelse, der i lighed med den eksisterende er opdelt i to bebyggelser – et 

”hovedhus” og et anneks. Kystdirektoratet finder, at denne forespørgsel mest 

hensigtsmæssigt afklares som en ansøgning. 

 

Ansøgningen omfatter et hovedhus og et anneks. Hovedhuset opføres med et areal 

på 62 m² og ønskes placeret 2,35 m fra ”facadelinjen” og 20 m fra eksisterende 

bebyggelse. Annekset opføres med et areal på 20 m² og opføres tilbagetrukket på 

grunden sammen med et skur på 16 m² så de begge ligger i tilknytning til 

hovedhuset. I ansøgningen anføres bl.a.: 

 

Den nye løsning tilgodeser: 

 En balanceret løsning hvor hovedhuset rykkes tilbage (landværts) – men 

mindre end de 5,5 meter, der er krævet hvis hele annexet bliver 

inkluderet i hovedhuset. 

 På baggrund af den i dit udkast til afgørelse vedr. Bundgarnet 84 

skitserede løsning, hvor en flytning af alle 35 m2 i annexet til hovedhuset 

medførte en flytning af hovedhuset på 5,5 meter landværts, har jeg 

beregnet, at såfremt der kun flyttes 15m2 af de 35m2 vil de 5,5m bliver 

reduceret til 15/35*5,5 = 2,35 meter. [Såfremt isoleringstillægget skal 

medregnes, tillægger jeg som eksempel 3 m2 på annexet og de resterende 

8m2 på hovedhuset (både isolering og toilet/bad). Dette betyder at der 

fra annexet kan flyttes 18 m2 ud af 38 m2 for at nå vores ønskede anneks 

størrelse på 20 m2 og beregningen vil så blive 18/38*5,5 = 2,6meter.] 

 I den nye skitserede løsning vil vi flyttet både annexet på 20 m2 (5 m * 4 

m) og skuret på 16m2 (4 m * 4 m) de samme 20 meter parallelt mod øst 

http://www.kyst.dk/
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som vi talte om for hovedhuset. Som konsekvens af ovenstående bliver 

hovedhuset 62 m2 (12,4 m * 5 m). 

 Samlet vil løsningen se således ud (jeg har anvendt de 2,35 m landværts 

og skitsen er ikke målfast): 

 

 
Ansøgers illustration af placering af ”delt” bebyggelse – rød markering 

 

 

Afgørelser 

Kystdirektoratet har truffet følgende afgørelser i medfør af naturbeskyttelseslovens 

§ 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15: 

 

- Der dispenseres til opførelse af nyt sommerhus med et areal på op til 82 

m² landværts en ”byggelinje”, der placeres 5,5 m bag og parallelt med den 

oprindelig ansøgte ”facadelinje” (jf. nedenstående figur), og således at den 

østligste del af ny bebyggelse ikke placeres mere end 16 m fra den 

eksisterende bebyggelse. Der meddeles således afslag på at rykke 

bebyggelse 20 m mod øst som ansøgt.  

 

- Såfremt sommerhuset ønskes opført som længehus, kan huset opføres 

med stråtag med en taghældning på 45 grader.  Endelig udformning af 

bebyggelsen ydre, skal fremsendes til Kystdirektoratets endelige 

godkendelse. 

  

- Det eksisterende skur på 16 m² (del af anneksbygningen B1) kan 

bibeholdes.  Alternativt kan opføres et nyt skur på 16 m² i tilknytning til 

den ny bebyggelse, forudsat det eksisterende skur på 16 m² nedrives.  

 

- En opdelt beboelse kan opføres med en facade i samme afstand fra 

”skræntoverkanten” på 7 m som eksisterende bebyggelse. Den forreste 

beboelse kan maksimalt udgøre 50 m² og facadebredden mod vandet skal 

være mindre end husets dybde mod land.  

 

http://www.kyst.dk/
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- Der meddeles afslag på opførelse af en delt bebyggelse som ansøgt den 30. 

maj 2019. 

 

Det stilles som vilkår, at den eksisterende boligmasse på ejendommen nedrives 

inden 4 uger efter færdiggørelen af en ny bebyggelse. 

 

Foranstående dispensationer 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. 

 

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. 

 

Efter § 65 b, stk. 1 kan der i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 

15, stk. 1. 

 

Efter§ 65 b, stk. 3, nr. 3, kan der uanset stk. 1 gøres undtagelse fra § 15, stk. 1, til 

en mindre om- eller tilbygning med henblik på modernisering og udvidelse af 

toilet- og badefaciliteter i eksisterende sommerhuse, 

 

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 afgørelserne 

Kystdirektoratet lægger til grund at: 

- det eksisterende boligareal er på 71 m², 
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- efter gældende praksis og lovgivning vil der kunne dispenseres til en ny 

bebyggelse på op til 82 m², idet der efter § 65 b, stk. 3, nr. 3 (udvidelse til 

tidssvarende toiletforhold) samt etablering af tidssvarende udvendig 

isolering vil kunne dispensers til en forøgelse af bebyggelsen med 11 m² til 

82 m² bebygget areal. 

 

Ansøgningen af 23. maj 2018 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der ikke er forhold, som taler imod at der 

opføres én beboelse med et samlet areal på 82 m², til erstatning for de 

eksisterende beboelse, der nedrives. 

 

Det forudsættes endvidere, at beboelsen opføres mindst 5,5 m bag ”facadelinjen”, 

samt at den østligste afgrænsning af den ny bolig ikke placeres mere end 16 m fra 

den eksisterende beboelse nærmest vandet. 

 

Kystdirektoratet finder således ikke, at der kan dispenseres til at rykke 

bebyggelsens østlige afgrænsning 20 m fra eksisterende bebyggelse, idet den 

herved vil komme nærmere skræntoverkanten end ønskeligt i forhold til 

kystlandskabet, samt at sommerhuset vil optræde mere løsrevet i forhold til 

nabobebyggelsen. 

 

Det eksisterende skur på 16 m² vil kunne bibeholdes eller der kan opføres nyt med 

samme areal og i tilknytning til beboelsen. 

 

 

 
 

Ansøgning af 30. maj 2019 

Kystdirektoratets finder, at der principielt vil kunne dispenseres til at opføres et 

sommerhus opdelt i ”hovedhus” og anneks. Dette vil forudsætte, at annekset ikke 

indrettes som en selvstændig bolig, at hovedhuset ikke placeres nærmere 

http://www.kyst.dk/
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skræntoverkant end 7 m samt ikke afviger væsentligt størrelsesmæssigt fra den 

mest kystnære del af beboelsen (med evt. tillæg til isolering og sanitet). Endvidere 

finder direktoratet, at facadebredden mod vandet må begrænses (være smallere 

end dybden mod land), for herved at begrænse påvirkningen af kystlandskabet.  

 

Det ansøgte hovedhus har med et areal på 62 m² en størrelse, der væsentlig 

overstiger hvad Kystdirektoratet vil være sindet at dispenseres til. Hertil kommer, 

at den placeres i en væsentlig kortere afstand end 7 m fra skræntoverkante. 

 

Kystdirektoratet vurderer, at det ansøgte vil have en væsentlig og uønsket 

indflydelse på kystlandskabet. Der meddele derfor afslag på det ansøgte. 

 

 
Rød markerer ansøgt delt bebyggelse – blå skræntoverkant og 7 m linjen 

(skønsmæssigt indtegnet) 

 

 
Begrænsningslinjer 

http://www.kyst.dk/
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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. 

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 Jan Kofod 

Winther på jkw@kyst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

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/
mailto:jkw@kyst.dk
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Afgørelsen er sendt til: 

 

 Vordingborg Kommune, tekpost@vordingborg.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Vordingborg, vordingborg@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Storstrøm storstroem@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Vordingborg, vordingborg@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, 
oestkredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

tekpost@vordingborg.dk; dn@dn.dk; vordingborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

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

oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 

henrik.stage.dk@gmail.com 
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