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22-10-2019 

 

Afslag på ansøgning om dispensation til indretning af kursuscenter, 

fodboldgolf, mv. inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen 

matr. nr. 23c Oure By, Oure beliggende Tanghavevej 54 i Svendborg 

Kommune 

 

Ansøgning 

Du har den 5. august 2018 ansøgt Kystdirektoratet om dispensation til at etablere 

fodboldgolfbane, opstille bord-bænkesæt, lave bålpladser til madlavning, treetop-

overnatning samt indretning af administrations- og kursuscenter i eksisterende 

bebyggelse. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte kursuscenter med 

fodboldgolfbane og øvrige aktiviteter. 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 

”Klagevejledning”. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen matr. nr. 23c Oure By, Oure udgør sammen med matr. nre. 54c og 

57b Oure By, Oure en samlet ejendom på 143.938 m2. Ejendommen er 

landbrugsnoteret, benyttelsen noteret til frugtplantage og beliggende i landzone. 

Dele af ejendommen er strandnoteret og de arealer hvor det ansøgte ønskes 

etableret, ligger indenfor både den oprindelige 100 m og den udvidede 

strandbeskyttelseslinje. 

 

Af ansøgningen fremgår, at ejerne ønsker at indrette kursuscenter på 

ejendommen. Kursuscenter og administrationsbygning skal indrettes i den 

eksisterende bebyggelse. Der ønskes etableret fodboldgolfbane, treetop-

overnatning samt bålpladser til kurser i madlavning over bål, opstillet 

bordbænkesæt, mv. på ejendommen. 

 

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

 

http://www.kyst.dk/
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Aktiviteterne skal ifølge ansøgningen støtte op om de aktiviteter der allerede er 

etableret i form af shelterplads til udlejning (indrettet af Naturturisme som led i 

blå støttepunkter i Det Sydfynske Øhav) samt offentlig parkeringsplads med toilet. 

Ansøger oplyser endvidere, at de ejer fem udlejningssommerhuse i nærområdet. 

 

 
Fra ansøgning, oversigtskort over aktiviteter, der søges etableret. 

 

Bortset fra enkelte sommerhuse langs kysten og spredt bebyggelse i det åbne land, 

ligger ejendommen relativt alene på en kyststrækning karakteriseret af spredt, lav 

bebyggelse. 

 

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. 

 

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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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. Tilstandsændringen 

forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

For arealer i den udvidede del af strandbeskyttelseszonen (100-300 m) fremgår 

det af bemærkningerne til "kystloven" (lov nr. 439 af 1. juni 1994), at der i rimeligt 

omfang vil kunne dispenseres fra forbuddet mod tilstandsændringer til 

efterkommelse af ønsker fra eksisterende erhvervsvirksomheder om arealmæssigt 

begrænsede udvidelser, som er nødvendige for at virksomhederne kan tilpasse sig 

udviklingen. Med bemærkningerne sigtes ikke kun til en tilpasning til 

myndighedskrav, men også til en produktudvikling, der er nødvendig for at 

virksomheden kan være konkurrencedygtig indenfor det pågældende erhverv.  

 

Efter det oplyste, er den på ejendommen eksisterende virksomhed en 

jordbrugsvirksomhed. Den ansøgte indretning af en turismevirksomhed må anses 

for nyetablering hvorfor det ansøgte ikke er omfattet af den lempeligere praksis. 

Kystdirektoratet skal således behandle ansøgningen efter den restriktive 

forbudsbestemmelse og herunder vurdere, om der er baggrund for at indrette en 

ny turismevirksomhed på ejendommen. 

 

Etablering af fodboldgolf, overnatning samt øvrige kursusaktiviteter, vil efter 

Kystdirektoratets vurdering, medføre en betydelig ændring af tilstanden af 

arealerne indenfor strandbeskyttelseslinjen. Det er samtidigt Kystdirektoratets 

vurdering, på baggrund af det ansøgte, at der ikke i særlig grad er noget der 

knytter virksomheden til kystområdet.  

 

På baggrund af en samlet vurdering af det ansøgte, områdets karakter og 

beliggenhed samt risikoen for afledt præcedenseffekt i strid med formålet med 

strandbeskyttelsen, meddeler Kystdirektoratet afslag på ansøgningen. Det af 

ansøger anførte om, at aktiviteterne vil passe ind i konceptet med udlejning af 

sommerhuse og shelterplads kan ikke føre til et andet resultat. 

 

Kystdirektoratet har ikke med denne afgørelse foretaget en vurdering af, om det 

ansøgte kan 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: 

http://www.kyst.dk/
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 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  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Områdechef 

 

 

Afgørelsen er sendt til:  

 Svendborg Kommune, svendborg@svendborg.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg, svendborg@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening Svendborg, svendborg@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 
fynskredsen@botaniskforening.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
mailto:svendborg@svendborg.dk
mailto:svendborg@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:sydfyn@friluftsraadet.dk
mailto:svendborg@dof.dk
mailto:fynskredsen@botaniskforening.dk
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 Svendborg Museum, info@svendborgmuseum.dk 

 Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn v/ Rudi Rusfort 
Kragh, formanden@byogland-sydfyn.dk  

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk 

 

svendborg@svendborg.dk; dn@dn.dk; svendborg@dn.dk; fr@friluftsraadet.dk; 

sydfyn@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; svendborg@dof.dk; 

fynskredsen@botaniskforening.dk; info@svendborgmuseum.dk; 

formanden@byogland-sydfyn.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk; 
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mailto:sydfyn@friluftsraadet.dk
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