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Annemette Elbrønd  

Rungsted Strandvej 197C 

2960 Rungsted Kyst 

 

Sendt på annemette@scheibye.dk 

Kystdirektoratet 

J.nr. 18/02010-3 

Ref. Martin Cenholt 

Kjeldgaard 

22-10-2019 

 

Dispensation til bibeholdelse af redningsåbninger i værelser inden for 

strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 45a Stavreby By, 

Jungshoved beliggende Bøged Strandvej 27 i Vordingborg Kommune 

 

Ansøgning 

På vegne af ejendommens ejer, din mand, har du ved e-mail af 27. juli 2018 ansøgt 

om dispensation til bibeholdelse af boligareal indrettet i udhus samt to 

redningsåbninger (døre) isat bygningen i forbindelse med renovering. 

 

Afgørelse 

Indledningsvist bemærkes det, at Kystdirektoratet ikke finder anledning til at 

tilsidesætte det oplyste om tidspunktet for indretning af bolig i udhuset. 

Kystdirektoratet anser herefter boligen for lovligt eksisterende og gør ikke videre i 

sagen. 

 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af døre, 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. 45a Stavreby By, Jungshoved er i LIFA-OIS noteret som 

særskilt vurderet skov og plantage med fredskovspligt på hele den samlede 

ejendom. Der er noteret et stuehus til en landbrugsejendom på 109 m2 i grundplan 

med delvist udnyttet førstesal for et samlet boligareal på 154 m2. Der er endvidere 

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

http://www.kyst.dk/
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noteret en anden bygning til beboelse på 258 m2 hvoraf 121 m2 er bolig, 137 m2 er 

indbygget udhus, der er noteret maskinhus på 149 m2 samt et udhus på 38 m2. 

Ejendommen er omfattet af strandbeskyttelse, på den del af ejendommen hvor 

bygningerne ligger, trådte strandbeskyttelsen i kraft i forbindelse med udvidelsen 

fra 100 m til 300 m, i Storstrøms Amt skete dette den 15. august 2001. 

Af ansøgningen fremgår, at ansøger har indrettet værelser i en længe, der er 

indrettet til bolig. I forbindelse med indrettelse af værelser er der isat to 

redningsåbninger (døre) da ejendommen er stråtækt. Ved ombygningen er ejer 

blevet opmærksom på, at der er forskel på det i BBR noterede og den faktiske 

anvendelse. I alt 52,5 m2 af udhuset anvendes som bolig og udgør den del, der er 

renoveret til værelser. Ejer kontaktede Vordingborg Kommune for at få BBR rettet, 

og blev henvist til at søge boligen lovliggjort i forhold til strandbeskyttelsen først. 

Af ansøgningen fremgår videre, at bygningen formentligt har været bolig siden der 

i 1985/86 blev foretaget renovering af ejendommen, med tilladelse fra kommunen. 

Tegninger vedlagt byggetilladelsen er medsendt ansøgningen. Håndværkerne, der 

renoverer ejendommen har ifølge det oplyste bekræftet, at der er anvendt samme 

materialer i hele renoveringen i 1980’erne, hvorfor boligen sandsynligvis er 

indrettet på dette tidspunkt, på trods af note i kommunens byggesag om, at dele af 

renoveringen og indretningen af bolig afventede. 

Den nuværende ejer, ansøger, overtog ejendommen den 1. marts 2016 og 

påbegyndte straks en indretning af værelser i en længe, der indeholdt en 

billardstue, mv.  

 

Fra ansøgning, billede af bolig i registreret udhus ved overtagelse 1. marts 2016 

Ansøger oplyser videre, at ejendommen har været handlet fire gange siden 

1985/86, hvilket bør indgå i vurderingen af om boligen kan lovliggøres. 

 

http://www.kyst.dk/
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Billede fra ansøgning, dør fra værelse 1 mod gårdsplads 

 
Billede fra ansøgning, dør fra værelse 2 mod have 

 

Ejendommen er beliggende op til Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten 

mellem  Præstø og Grønsund (habitatområde nr. 147, fuglebeskyttelsesområde nr. 

89 og Ramsarområde nr. 22), jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om 

udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter. 

http://www.kyst.dk/
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Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 147  
Naturtyper:  Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
Rev (1170)  Strandvold med enårige planter (1210)  
Strandvold med flerårige planter (1220)  Enårig strandengsvegetation (1310)  
Strandeng (1330)  Forklit (2110)  
Hvid klit (2120)  Grå/grøn klit (2130)  
Klithede* (2140)  Havtornklit (2160)  
Skovklit (2180)  Klitlavning (2190)  
Enebærklit* (2250)  Søbred med småurter (3130)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Brunvandet sø (3160)  Våd hede (4010)  
Tør hede (4030)  Enekrat (5130)  
Tørt kalksandsoverdrev* (6120)  Kalkoverdrev* (6210)  
Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  
Urtebræmme (6430)  Hængesæk (7140)  
Avneknippemose* (7210)  Kildevæld* (7220)  
Rigkær (7230)  Bøg på mor (9110)  
Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  
Vinteregeskov (9170)  Stilkege-krat (9190)  
Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:  Skæv vindelsnegl (1014)  Sumpvindelsnegl (1016)  
Stor kærguldsmed (1042)  Stor vandsalamander (1166)  
Bredøret flagermus (1308)  Spættet sæl (1365)  
Mygblomst (1903)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 89  
Fugle:  skarv (TY)  knopsvane (T)  
pibesvane (T)  sangsvane (T)  
grågås (T)  bramgås (T)  
pibeand (T)  spidsand (T)  
skeand (T)  troldand (T)  
hvinand (T)  lille skallesluger (T)  
toppet skallesluger (T)  stor skallesluger (T)  
havørn (TY)  rørhøg (Y)  
vandrefalk (T)  plettet rørvagtel (Y)  
blishøne (T)  klyde (Y)  
hjejle (T)  brushane (Y)  
splitterne (Y)  fjordterne (Y)  
havterne (Y)  dværgterne (Y)  

 

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 

http://www.kyst.dk/
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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 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 

Bolig i udhus 

Efter det oplyste har udhuset været indrettet til beboelse i de seneste i hvert fald 

30 år, altså siden 1980’erne, men oplysningerne i BBR er aldrig blevet rettet. 

 

Ændret anvendelse ved indretning af bolig i udhuse, mv. er en tilstandsændring, 

der forudsætter dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 jf. § 15. Efter 

naturfredningsloven fra 1969, forudsatte selve den ændrede anvendelse fra udhus 

til bolig ikke dispensation, mens en (udvendig) ombygning til ændret anvendelse 

var dispensationskrævende. Kravet om dispensation til selve den ændrede 

anvendelse blev indført med naturbeskyttelsesloven den 1. juli 1992.  

 

Efter det oplyste er udhuset indrettet til bolig i 1980’erne. Det er ikke oplyst, at der 

i forbindelse hermed er sket udvendig ombygning af udhuset. 

 

Kystdirektoratet finder ikke anledning til at tilsidesætte det oplyste om tidspunktet 

for den ændrede anvendelse og ombygning af udhuset, hvorfor direktoratet anser 

anvendelsen af udhuset til boligformål som lovlig i forhold til strandbeskyttelsen. 

Der er lagt vægt på de medsendte billeder af boligen samt det forhold at 

håndværkere oplyser at der er anvendt samme materialer i hele den i 1986/87 

renoverede bolig. 

 

Kystdirektoratet anser herefter boligen for lovligt eksisterende. 

 

Isætning af redningsåbninger/døre 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Af sikkerhedsmæssige årsager i forhold til brand, er der isat to redningsåbninger, 

én i hvert værelse. Kystdirektoratet finder at redningsåbningerne er nødvendige og 

ikke i særlig grad ændrer bygningens ydre fremtræden. 

http://www.kyst.dk/
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Efter en samlet vurdering meddeler Kystdirektoratet herefter dispensation til 

bibehold af redningsåbninger, som ansøgt. 

 

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 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

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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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:  

 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; 
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