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Poul Erik og Birgit Danielsen  
Dinestrup Strand 2 
5540   Ullerslev 
 
ATT: Landinspektør Jørgen Allan Andersen 

Kystdirektoratet 
J.nr. 19/02543-5 
Ref. Christina Hattesen-
Hangård 
11-10-2019 
 

Dispensation til udstykning af sommerhuse på lejet grund inden for 
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1a Dinestrup Gde., 
Fløstrup, Dinestrup strand 2, 5540 Ullerslev, i Nyborg Kommune 
 
Ansøgning 
LIFA A/S har den 17. september 2019 på vegne af Poul Erik Danielsen, som ejer 
ejendommen matr. nr. 1a Dinestrup Gde., Fløstrup ansøgt om udstykning af 3 
sommerhuse som er beliggende på arealet. 
 
Afgørelse 
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 
65b, stk. 3, nr. 5, jf. § 15, til udstykningen som ansøgt. 
 
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 
Det er ønsket at udstykke sommerhusene med adresserne Dinestrup Strand 2A, 2B 
og 2D. Sommerhusene er beliggende i den reducerede strandbeskyttelseslinje, 
hvor selve sommerhuse er undtaget strandbeskyttelsen. Se figur 1. 
 

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

http://www.kyst.dk/
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Figur 1 Et udsnit af ejendommen hvor udstykning ønskes. De røde prikker markerer 
sommerhusene der ønskes udstykket. De sorte streger markerer matrikelskel. Den gule 
skravering markerer strandbeskyttelseslinje. 
 
Af ansøgningen fremgår det, at ejerne af ejendommen ønsker at udstykke 
sommerhusene, således at ejerne af selve sommerhusene kan beholde disse ved 
salg af landbrugsejendommen. 
 
Der er med ansøgningen indsendt et oversigt kort over ejendommen, se figur 2. 

http://www.kyst.dk/
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Figur 2: Oversigtskort fra ansøgningsmaterialet. Den gule skravering markerer 
ejendommen, mens de lyseblå streger markerer strandbeskyttelseslinjen 
 
Ligeledes fremgår følgende af ansøgningen: 
Der vedhæftes udstykningsplan med angivelse af arealer. Det bemærkes, at der 
ifm. udstykning sker berigtigelse af grænsen mod søterritoriet  
Udstykningsplanen er udfærdiget udfra de fysiske grænser, der i dag findes 
mellem de enkelte sommerhuslejere/fælles friarealer  
Der udlægges endvidere supplerende privat fællesvej frem til parcellen Dinestrup 
Strand 2D. Vejen er anlagt og befæstet i dag.  
De udstykkede grunde får uændret vejadgang ad den udlagte og anlagte private 
fællesvej over matr.nr. 1a Dinestrup Gde. Flødstrup. 
Af figur 2 ses den ønskede udstykning. 

http://www.kyst.dk/
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Figur 2: Kort fra ansøgningsmaterialet, der viser den ønskede udstykning.  
 
Fællesvejen der udlægges til parcellen Dinestrup Strand 2D, er beliggende uden 
for strandbeskyttelseslinjen.  
 
I ansøgningen er der således også redegjort for området: 
• Der er tale om et ældre sommerhusområde, og der udstykkes til eksisterende 

havegrænser 
• Der er i 1961, 1995 og 2000 sket udstykning af de øvrige sommerhuse, der har 

været beliggende på matr. nr. 1a 
• Området er omfattet af lokalplan 294, der sikrer og regulerer områdets 

anvendelse som sommerhusområde. Lokalplanen fastlægger, at 

http://www.kyst.dk/
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sommerhusgrundene kan udstykkes og der skal overholdes følgende 
mindstegrundstørrelser, Dinestrup Strand 2A og 2B: 750 m² og Dinestrup 
Strand 2D: 400 m².  
• Der sker ikke fysiske forandringer ifm. udstykningen, og der skal ikke opføres 

ny bebyggelse. Der vil således ikke være nogle fysiske forandringer i området 
som følge af udstykningen  
• Strandbeskyttelseslinen vil stadig være gældende med en uændret placering ift. 

i dag, og der er dermed sikret mod utilsigtede udvidelser, ombygninger mv.  
• Naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang ad private veje og 
langs stranden er fuldt tilgodeset med nærværende udstykningsplan. Der er 
herunder sikret stiadgang til kysten ad eksisterende sti over 
landbrugsejendommen. Endvidere bemærkes, at der ligger en offentlig 
toiletbygning på adressen Dinestrup Strand 4b Toiletbygningen er ejet af Nyborg 
kommune, der endvidere lejer det omkringliggende areal. 
 
Ejendommen er beliggende 3,4 km fra nærmeste Natura 2000- område. Det drejer 
sig om Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt (habitatområde nr. 100 
Centrale Storebælt og Vresen), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 
 

 
Naturtyper, fugle og andre arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 
2000-mrådet. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter 
fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved 
fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl. Udpegningsgrundlag for habitatområder og 
fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen. 
 
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.  

http://www.kyst.dk/
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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. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 
dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
I forarbejderne til ændringen af naturbeskyttelsesloven i 2017 er anført:  
Naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, om forbud mod tilstandsændringer 
fastsætter også forbud mod udstykning og arealoverførsel, hvorved der 
fastlægges skel. 
 
Den foreslåede bestemmelse i § 65b, stk. 3, nr. 5, giver mulighed for at fravige 
dette forbud til visse udstykninger af sommerhuse og fritidshuse på lejet grund.  
 
Efter administrativ praksis meddeles der normalt dispensation til 
arealoverførsel i forbindelse med hensigtsmæssige omlægninger af 
ejendomsstrukturen i jordbrugserhvervet. Under hensyn til formålet med 
bestemmelsen om strandbeskyttelseslinjen om friholdelse af de mest kystnære 
arealer mod bebyggelse og andre tilstandsændringer, dispenseres der ikke til 
udstykning, herunder udstykning, hvorved der opstår nye ejendomme med 
adgang til kysten. Der findes imidlertid ejendomme, der er bebygget med et antal 
sommerhuse eller fritidshuse på lejet grund, hvor de enkelte huse ikke er 
selvstændigt matrikuleret. Arealerne omkring sådanne huse er i mange tilfælde 
klart afgrænsede.  
 
Det følger af den foreslåede bestemmelse i § 65 b, stk. 3, nr. 5, at der gives 
mulighed for at meddele dispensation til, at sådanne ejendomme opdeles i 
selvstændige matrikelnumre for hvert enkelt hus med et hus pr. ejendom, samt 
sikring af vejadgang til de enkelte matrikler. 
 
Udstykning af sommerhusene 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at de ansøgte udstykninger af sommerhusene 
falder ind under bestemmelsen i § 65b, skt. 3, nr. 5. Grundene udstykkes så de 
følger de eksisterende fysiske afgrænsninger i terrænet og vejen der tillægges til 
Dinestrup Strand 2 D har status af privat fællesvej og er beliggende uden for 
strandbeskyttelseslinjen.  

http://www.kyst.dk/
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De udstykkede grunde får uændret vejadgang ad den udlagte og anlagte private 
fællesvej over matr.nr. 1a Dinestrup Gde., Flødstrup, hvorved vejadgangen til de 
enkelte ejendomme opretholdes og sikres. 
 
Kystdirektoratet finder ikke, at der er landskabelige eller naturmæssige forhold 
som taler imod det ansøgt, hvorfor der hermed meddeles dispensation til den 
ansøgte udstykning. 
 
Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området 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, 
 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 

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/
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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 
 

 
Christina Hattesen-Hangård 
+45 20 93 17 86 
cvj@kyst.dk 
 
 
 
Afgørelsen er sendt til:  

 Nyborg Kommune, kommune@nyborg.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, Nyborg, nyborg@dn.dk 
 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Kreds Fyn-nord, fynnord@friluftsraadet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, Nyborg, nyborg@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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