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Ref. Jan Kofod Winther 

26-11-2019 

 

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning af en 

bygningsløs landbrugsejendom på matr.1d Tranekær Hgd., Tranekær, 

Langesøvej 5, 5953 Tranekær, Langeland Kommune 

 

 

Ansøgning 

I har den 11. juni 2019 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 

udstykning af en bygningsløs landbrugsejendom på matr.1d Tranekær Hgd., 

Tranekær, Langesøvej 5, 5953 Tranekær, Langeland Kommune. 

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte udstykning. 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se afsnittet 

”Klagevejledning”. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er en mindre landbrugsejendom med et samlet jordtilliggende på 6,8 

ha. Ejendommens jorde består af sammenhængende landbrugsarealer samt en 

strandparcel, der stort set er adskilt fra markarealerne af en dæmning ejet af 3. 

mand men med en smal passage sydligst. Bygningsmassen ligger i kanten af 

dyrkningsjorden væk fra kysten. 

 

Hovedparten af ejendommens jorde ønskes frastykket, således restejendommen 

kommer til at bestå af to parceller. En med bebyggelsen samt en privat fællesvej, 

ned til diget, samt én bestående af strandparcellen beliggende bag diget. Der sikres 

vejadgang over diget til strandparcellen. 

 

I ansøgningen anføres: 

Det er aftalt mellem parterne, at jorderne ønskes udstykket således, at det nye  

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

 

http://www.kyst.dk/
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skel placeres i den naturlige afgrænsning af bygningsparcellen mod marken, så 

hegnet/bevoksningen omkring bygningerne følger med bygningen, og at det kun 

er jorderne, der sælges. 

Samtidig ønskes jorderne udstykkes således, at bygningsparcellen beholder hele 

strandstykket, og der ikke bliver flere ejendomme, som får adgang til kysten end i 

dag. Det nye skel langs stranden kommer til at ligge i naturlig forlængelse af 

diget mod stranden. Samtidig ønskes det, at skellet skal gå langs den nuværende 

dyrkningsgrænse, så landbrugsjorden kommer til at tilhøre landbrugsejendom-

men, og den ikke-dyrkbare jord bevares under bygningsparcellen. 

 

Da det nye skel ligger søværts strandbeskyttelseslinjen, kræver udstykningen 

dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65. Dispensationen søges med 

henvisning til,  

- at der er tale om en udstykning, som er en naturlig del af landbrugets 

strukturudvikling, 

- at der ikke bliver flere ejendomme, der får adgang til kysten, end 

tilfældet er i dag og 

- at skellet er beliggende i den naturlige afgrænsning af bygningsparcellen 

med en lille justering af arronderingsmæssige årsager, samt i den 

naturlige afgrænsning mellem landbrugsjorden og strandarealet. 

-  

Udstykningen af den bygningsløse landbrugsejendom opfylder landbrugslovens 

regler, ligesom at der ikke kræves landzonetilladelse. Sagen kræver alene en 

dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 

 

 
Ejendommen før udstykning  

 

http://www.kyst.dk/
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Ejendommen udgør 1bk (strandparcel) og 1d (bygninger og vej til strand) med 

passageret over 1as 

http://www.kyst.dk/
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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.  

 

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.  

http://www.kyst.dk/
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Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Tilstandsændringen 

forudsætter derfor, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

Den ansøgte udstykning, som medfører oprettelsen af et nyt skel inden for strand-

beskyttelseslinjen og forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Formålet med bestemmelsen er bl.a. at forhindre udstykning og arealoverførsel 

som tilsigter senere bebyggelse eller andre foranstaltninger, der vil ændre 

tilstanden i kystlandskabet. Forbuddet gælder, uanset der efterfølgende er 

mulighed for at afslå konkrete ansøgninger om dispensation til byggeri m.m. 

Forbuddet gælder også i situationer, hvor der ikke er nogen aktuel udsigt til 

byggeri eller andre dispensationskrævende foranstaltninger.  

 

Lovens ordning er således baseret på en forudsætning om, at de ændrede 

ejendomsforhold, som følger af en udstykning eller arealoverførsel, i sig selv – evt. 

efter ejerskifte – vil kunne medføre uønskede ændringer af kystlandskabet. 

  

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der ikke foreligger et særligt tilfælde, som 

kan begrunde en dispensation til at etablere nye skel inden for strandbeskyttelses-

linjen. 

 

Den ansøgte udstykning medfører etablering af væsentlige nye skel. Kystdirek-

toratet finder, at udlæg af de nye skel inden for strandbeskyttelseslinjen primært 

synes at have til formål at sikre adgangsmulighederne til strandparcellen for 

restejendommen med bygninger – hvor landbrugspligten ophæves – frem for 

egentlige landbrugsmæssige hensyn i forhold til den landbrugsjord, der frastykkes. 

 

Kystdirektoratet meddeler på denne baggrund af slag på dispensation til etablering 

af nye skel som ansøgt, idet der ikke ses at være en særlig begrundelse for at 

fravige forbuddet od etablering af nye skel. 

 

At der ikke ved udstykningen bliver yderligere ejendomme med adgang til kysten 

samt, at dele af skellene placeres i eksisterende ”naturlige skel” i landskabet, kan 

ikke føre til andet resultat. 

 

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

ansøgte kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller 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, 

http://www.kyst.dk/
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 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: 

 

 Langeland Kommune, post@langelandkommune.dk  

 Svendborg Kommune, kulturogplan@svendborg.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Langeland, langeland@dn.dk  

 Friluftsrådet centralt, fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Langeland, langeland@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, 
fynskredsen@botaniskforening.dk 

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

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk 

 

 

post@langelandkommune.dk; kulturogplan@svendborg.dk; dn@dn.dk; 

langeland@dn.dk; , fr@friluftsraadet.dk; sydfyn@friluftsraadet.dk; natur@dof.dk; 

langeland@dof.dk; fynskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; 

sager@jaegerne.dk; lss@geopartner.dk; tine.lange@responsible-assets.com 
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