
 

 

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig 
Tlf. 99 63 63 63• CVR 33157274 • EAN (drift) 5798009882936 • EAN [anlæg) 5798009812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk 1 

 

  

Annelise Boe  

Præstegårdsvej 156 

6400 Sønderborg 

 

Sendt på anneliseboe@stofanet.dk 

Kystdirektoratet 

J.nr. 18/00987-6 

Ref. Martin Cenholt 

Kjeldgaard 

09-10-2019 

 

Dispensation til bibeholdelse af gæstehytte inden for 

strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 417 Sønderby, 

Kegnæs beliggende Flejmose 21C i Sønderborg Kommune 

 

Ansøgning 

Du har den 10. april 2018 fremsendt ansøgning om lovliggørelse af gæstehytte 

indenfor strandbeskyttelseslinjen på ovenstående ejendom. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af gæstehytte, som ansøgt. 

 

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 

anden lovgivning kan være nødvendige. 

 

Dispensationen er ikke endelig før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet om 

klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen er dispensationen 

ikke endelig, 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 

Ejendommen matr. nr. 417 Sønderby, Kegnæs er noteret som sommerhus 

beliggende i sommerhusområde. Strandbeskyttelseslinjen går gennem haven og er 

beliggende samme sted i dag, som den har gjort siden 1937. 

 

Af ansøgningen fremgår, at ejer i forbindelse med nye ejere af naboejendommen er 

blevet opmærksom på strandbeskyttelseslinjens beliggenhed. I forbindelse hermed 

er der søgt om lovliggørelse af et gæstehus, der er opført i 1998. Med ansøgningen 

er sendt byggetilladelse til gæstehuset udstedt af Sydals Kommune den 5. 

september 1997. Af byggetilladelsen fremgår, at byggeriet er påbegyndt den 10. 

oktober 1997 og færdigmeldt den 28. februar 1998. Bygningen er, jf. tegningerne i 

                                                             
1
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 
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byggetilladelsen, en trækonstruktion med saddeltag. Bygningen måler 3 x 2,44 m 

for et areal på 7,2 m2.  

 
Tegninger fra byggetilladelsen 

 

Bygningen er opført 5 m fra ejendommens sydlige og østlige skel.  Bygningen er 

opført i haven til sommerhuset og omtrent 16 m fra sommerhusets gavl/facade 

mod gæstehuset. 

 

Af byggetilladelsen fremgår, at ejer forpligter sig til, at overholde servitutter, 

deklarationer, mv. på ejendommen. 

 

Ansøger har i e-mail af 14. maj 2018 udtrykt, at strandbeskyttelsen ikke var 

tinglyst eller noteret på ejendommen i 1998 og at kommunen ikke henviste til 

andre bestemmelser, da der i 1997 blev udstedt byggetilladelse. 

 

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. 

 

http://www.kyst.dk/
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Efter naturbeskyttelseslovens § 65b stk. 3 nr. 1, meddeles der dispensation til 

faciliteter placeret i haven til en bolig og mere end 15 m fra boligen, såsom 

eksempelvis et skur på op til maksimalt 10 m2. 

 

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 og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Et ulovligt forhold kan lovliggøres enten retligt ved dispensation eller fysisk ved 

fjernelse. I udgangspunktet skal forholdet behandles som om der var indgivet en 

forudgående ansøgning om dispensation. 

 

Bygningen, der er mindre end 10 m2, er beliggende i ejendommens have. 

Bygningen er opført i 1997/98 med byggetilladelse fra kommunen. 

Strandbeskyttelsen er i dag noteret i matriklen. Noteringen skete i forbindelse med 

strandbeskyttelseslinjens udvidelse/revision, hvilken i Sønderjyllands Amt trådte i 

kraft den 28. juli 2003. 

 

Indledningsvist bemærker Kystdirektoratet, at ansøger i 1997 har ansøgt 

kommunen om tilladelse til bygningen. Sydals Kommune meddelte byggetilladelse 

uden at orientere ejer om strandbeskyttelseslinjen eller videresende ansøgningen 

til Sønderjyllands Amts behandling i forhold til naturbeskyttelseslovens § 15. 

Kystdirektoratet finder, at ansøger herved har gjort det, der kan forventes af en 

borger i forhold til at søge myndighedsgodkendelse af et kommende byggeri. 

Ansøger må således anses for at være i god tro i forhold til bygningens lovlige 

opførelse. Ved denne vurdering er der lagt afgørende vægt på, at 

strandbeskyttelsen på daværende tidspunkt ikke var noteret i matriklen samt at 

den kommunale myndighed ikke oplyste om strandbeskyttelsens beliggenhed på 

ejendommen eller i byggetilladelsen tog forbehold for godkendelse i forhold til 

øvrig lovgivning. 

 

Herudover finder Kystdirektoratet, at bygningen kan være omfattet af den 

lempeligere dispensations praksis for skure opført i haver beliggende i tilknytning 

til boliger. Efter administrativ praksis, omfatter skurbestemmelsen i 

naturbeskyttelseslovens §§ 15a stk. 3 og 65b stk. 3 nr. 1, i visse tilfælde bygninger, 

der er opført med ophold for øje, når der ikke i forvejen er skure på ejendommen. 

 

Bygningen er mindre end 10 m2 og ligger 16 m fra boligen i ejendommens have. 

Bygningen kan derfor være omfattet af den lempeligere dispensationsadgang. 
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Ud fra en samlet vurdering af ovenstående, meddeler Kystdirektoratet herefter 

dispensation til bibeholdelse af gæstehus, som ansøgt. 

 

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. Der er lagt vægt på, at der er 

tale om en bygning beliggende på et kultiveret haveareal i tilknytning til et 

sommerhus i et sommerhusområde. 

 

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 Martin 

Kjeldgaard på mackj@kyst.dk  

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:mackj@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 5 

 

 

 

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  
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