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Kerteminde Kommune  

Att. Kenneth Møgelvang 

Hans Schacksvej 4 

5300 Kerteminde 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 19/01154-3 

Ref. Jan Kofod Winther 

07-10-2019 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til   ændret anvendelse af 

udhus til gårdbutik/lagersalg på matr.4it, Over Kærby, Kerteminde 

Jorder, Strandgården, Fabers Allé 2, 5300 Kerteminde, Kerteminde 

Kommune 

 

Ansøgning 

I har den 29. april 2019 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til   

ændret anvendelse af udhus til gårdbutik/lagersalg på matr.4it, Over Kærby, 

Kerteminde Jorder, Strandgården, Fabers Allé 2, 5300 Kerteminde, Kerteminde 

Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til anvendelse af udhuset til ”gårdbutik” som beskrevet i 

ansøgningen. 

 

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 

STU Cuba, er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mennesker 16-25 

år, som ikke kan frekventere en ordinær ungdomsuddannelse. 

 

Skolen har hjemsted på et større bygningskompleks. Et mindre udhus ønskes 

anvendt til ”gårdbutik” hvorfra produkter tilvirket af skolens elever kan sælges. 

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

http://www.kyst.dk/
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Skolen ligger ud til en større vej, der ikke er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, 

og udhuset ligger ud til denne vej. 

 

I ansøgningen anføres: 

”På Cuba værksteder guides og vejledes de unge på en sådan måde, at de får 

indsigt i arbejdspladskulturer og hvad der skal til, når de skal videre i 

uddannelse og beskæftigelse. Alle værkstederne arbejder målrettet med at 

integrere dansk og matematik i den praktiske undervisning, herudover 

præsenteres den unge for arbejdet med sikkerhed,<maskinlære, og andre 

praktiske færdigheder i tilknytning til det pågældende værksted og fag. 

Der arbejdes fokuseret på at træne de unges sociale færdigheder, mødestabilitet, 

indlæring, selvstændighed og samfundsforståelse. 

 

Butikken er krøllen på halen af Cubas tilbud. Det er her produkterne de unge 

laver bliver solgt. Hvad enten det er træværkstedet der laver produkter i træ, 

udeholdet der dyrker kartofler, krydderurter og andet grønt, eller det er 

køkkenet som laver saft og marmelade. Disse produkter undergår visse 

kvalitetskrav som de unge er medansvarlige for og det giver stor værdi, at 

opleve, at de produkter man selv har været med til at lave, bliver købt af andre. 

Altså skaber man noget, som giver værdi for andre. Vores unge kæmper ofte med 

et lavt selvværd og det at opleve sig værdifuld, er grundstenen i at opbygge 

selvværd på ny 

. 

Derudover fungere butikken som et selvstændigt hold tilbud, hvor særligt 

sårbare eller unge med angst, bliver eksponeret, altså møder virkeligheden, i 

trygge rammer. Med andre ord, så fungere butikken som træningsbane til de 

unges egen praktik ude i ordinære virksomheder. Borgerne vil lære om 

udsmykning, regnskabsføring, salg og servicering, og som alle andre tilbud på 

Cuba, er det også her vigtigt, at borgeren tager ejerskab for butikken og de 

aktiviteter, der foregår. Fælles for vores tilbud er, at de er tilpasset målgruppen 

så de unge får optimale forhold for at udvikle sig personligt, fagligt og socialt. 

Det er vores mål at alle unge får øjnene op for egne ressourcer og bliver så 

selvstændige aktører i eget liv. Alt dette bidrager butikstilbuddet til. 

 

En sidegevinst for vores mange ensomme unge er, at mennesker rundt omkring i 

byen genkender dem fra butikken og hilser. Altså kan dette møde med byens 

borgere være utrolig givende og give de unge mod på at blive f.eks. frivillige til 

havnefesten, kirsebær festivallen og andre arrangementer.” 

 

 
Udhuset der indrettes – vist med ændringer 

http://www.kyst.dk/
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Udhusets placering og strandbeskyttelseslinjen (under) 

 

 
 

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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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 

I overensstemmelse med administrativ praksis kan ændret anvendelse af 

eksisterende bebyggelse udgøre en tilstandsændring, der forudsætter dispensation, 

når der er tale om en anden og for naturen mere belastende anvendelse. 

Ændret anvendelse af bygninger vil typisk være forbundet med visse ydre 

ændringer af bebyggelsen, nye døre, vinduer mv. Men også selv om der ikke sker 

sådanne ændringer vil ændret anvendelse f.eks. fra udhusformål til beboelse 

kunne udgøre en tilstandsændring, der forudsætter dispensation. Afgørende er, 

om den ændrede anvendelse - på kortere eller længere sigt, evt. i forbindelse med 

udlejning eller ejerskifte - må antages at ville medføre en for naturen mere 

belastende anvendelse. 

 

Kystdirektoratet finder, at det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og 

at den ændrede anvendelse af udhuset vil kunne betyde mere trafik og ophold i 

området og derfor forudsætter dispensation fra det generelle forbud i 

naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1. 

 

Det er Kystdirektoratets vurdering, at den ændrede anvendelse af udhuset ikke vil 

medføre nogen væsentlig yderligere påvirkning af det omkringliggende kystland-

skab. 

 

Kystdirektoratet lægger endvidere vægt på, at den ændrede anvendelse primært er 

inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer og kræver kun begrænsede 

ydre ændringer. Kystdirektoratet vurderer at dette er af underordnet betydning i 

kystlandskabet. 

 

Samlet set vurderer Kystdirektoratet, at der er tale om et særligt tilfælde der ikke 

vil danne præcedens, og som kan begrunde en dispensation fra strandbeskyttelses-

linjen. 

 

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 

http://www.kyst.dk/
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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: 

 

 Kerteminde Kommune, kommune@kerteminde.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Kerteminde, kerteminde@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

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

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening Kerteminde, kerteminde@dof.dk   

 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 
fynskredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 

 

kommune@kerteminde.dk; dn@dn.dk; kerteminde@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk;  

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

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

kzm@kerteminde.dk 
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