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Ole og Kirsten Madsen  

Provstskovvej 25 Strib  

5500 Middelfart 

 

Sendt på madsenok@hotmail.com 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/02573-2 

Ref. Martin Cenholt 

Kjeldgaard 

09-10-2019 

 

Afslag på ansøgning om tilladelse/dispensation til indretning af 

mandskabsrum i udhus inden for strandbeskyttelseslinjen på 

ejendommen matr. nr. 12c Røjle By, Strib-Røjleskov beliggende 

Provstskovvej 25 i Middelfart Kommune 

 

 

Ansøgning 

I forbindelse med anden sag på ejendommen, har I den 11. september 2019 ansøgt 

om tilladelse til at bibeholde dele af en bolig i eksisterende udhus. Der ønskes 

bibeholdt køkken og bad/toiletfaciliteter samt spiseplads/folkerum. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af køkken, toilet/bad, 

mv. i eksisterende udhus.  

 

Vilkår om tilbageførsel til udhus senest 1. oktober 2019 stillet i Kystdirektoratets 

afgørelse af 19. september 2017 er således fortsat gældende. 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 

”Klagevejledning”. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen matr. nr. 12c Røjle By, Strib-Røjleskov er beliggende på 

Provstskovvej 25 i Middelfart Kommune. Ejendommen består jf. LIFA-OIS af 

matr. nre. 12ak, 12c og 13l Røjle By, Strib-Røjleskov på tilsammen 43.532 m2. 

Ejendommen er beliggende i landzone og er landbrugsnoteret. Matr. nre. 12c og 13 

l er i deres helhed omfattet af strandbeskyttelse, matr. nr. 12ak er strandbeskyttet 

på 4.942 m2 ud af 15.196 m2. 

 

I forbindelse med renovering af boligen på ejendommen har Kystdirektoratet 

meddelt dispensation til midlertidig indretning af bolig i et udhus. Den 

midlertidige dispensation udløber den 1. oktober 2019, hvorefter 

                                                             
1
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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boligindretningen i udhuset skal være fjernet og bygningen ført tilbage til 

anvendelse som udhus. Ejer har undervejs ansøgt om dispensation til at 

opretholde anvendelse og indretning til bolig. Kystdirektoratet har meddelt afslag 

på ansøgningen om den permanente anvendelse til bolig og Miljø- og 

Fødevareklagenævnet har den 13. december 2018 stadfæstet afslaget.  

 

Ved henvendelse af 11. september 2019 har ejer oplyst, at renoveringen af boligen 

forløber planmæssigt, hvorfor den midlertidige bolig fraflyttes senest 1. oktober 

2019, når den midlertidige dispensation udløber. Der ansøges samtidigt om 

tilladelse til, at bibeholde køkken, bad, toilet og spiserum bibeholdes i bygningen. 

Faciliteterne skal efter det ansøgte anvendes i forbindelse med 

landbrugsejendommens produktion af æbler og æblemost, hvor der periodevis er 

brug for mandskab til plukning og drift af mosteri. 

 

I henhold til CVR registret er der ikke registreret virksomheder på adressen. 

 

 
Skråfoto af ejendommen, 18. pril 2019 

 

Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. 111 Røjle Klint 

(habitatområde nr. 96 Kasmose Skov), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 

http://www.kyst.dk/
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2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde 

samt beskyttelse af visse arter. 

 

 
 

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. 

 

Efter naturbeskyttelseslovens § 15a stk. 1 nr. 6 gælder forbuddet i § 15 stk. 1 ikke 

for byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms 

drifts om landbrugs- eller skovbrugsejendom. 

 

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 naturbeskyttelsesområde 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. 

 

 

http://www.kyst.dk/
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Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Tilstandsændringen 

forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven eller 

tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a stk. 1 nr. 6, da ejendommen er 

landbrugsnoteret. 

 

Af ansøgningen fremgår, at der på landbrugsejendommen periodevis er brug for 

køkken, bad og toiletfaciliteter, mv. i forbindelse med driften som æbleplantage. 

Kystdirektoratet skal herefter indledningsvist vurdere, om den ansøgte 

bibeholdelse af indretning af mandskabsrum i udhuset er omfattet af undtagelsen i 

lovens § 15a stk. 1 nr. 6. 

 

Kystdirektoratet bemærker, at ejendommen har et begrænset areal på omtrent 4,5 

ha, inklusive bygninger, have, gårdsplads, mv. Af ovenstående skråfoto fra april 

2019 ses, at ejendommen ikke fuldt ud er beplantet. Kystdirektoratet bemærker 

samtidigt, at der i henhold til CVR registret ikke er registreret en 

erhvervsvirksomhed på ejendommen. 

 

Efter en samlet vurdering af ovenstående finder Kystdirektoratet, at der ikke ses at 

være en erhvervsmæssig begrundelse for indretning af faciliteter til brug for 

ejendommens landbrugsdrift i udhuset. Der er lagt vægt på ejendommens 

størrelse, beplantningsgrad samt det forhold, at der ikke er registreret en 

erhvervsvirksomhed på ejendommen. Ansøgningen skal herefter behandles efter 

den restriktive dispensationsadgang i naturbeskyttelseslovens § 65b stk. 1, 

hvorefter der kun i særlige tilfælde kan meddeles dispensation. 

 

Kystdirektoratet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har allerede taget stilling til, 

om der kan bibeholdes bolig i udhuset, og meddelt afslag herpå. Kystdirektoratet 

finder ikke, at der af ansøgningen fremgår forhold, der kan begrunde en delvis 

bibeholdelse af boligen. Det anførte om ejendommens drift kan ikke føre til et 

andet resultat. 

 

Efter en samlet vurdering meddeler Kystdirektoratet afslag på ansøgningen. 

 

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, 

http://www.kyst.dk/
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 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 Martin 

Kjeldgaard på mackj@kyst.dk  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Områdechef 

 

Afgørelsen er sendt til:  

 Middelfart Kommune, teknik@middelfart.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, Middelfart, middelfart@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Fyn-nord, fynnord@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening Middelfart, middelfart@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 
fynskredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  
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teknik@middelfart.dk; dn@dn.dk; middelfart@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

fynnord@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; middelfart@dof.dk; 

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